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Portaria Nº 92/2018-PAT, de 17 de maio de 2018  

 

 

Dispõe sobre a comissão permanente de Avaliação de 

Bens Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de 

Marapanim, e dá outras providências. 

 

 

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Permanente de Avaliação e Reavaliação de 

Bens Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Marapanim, que será 

integrada pelos seguintes membros: 

 

Membros Efetivos: 

● JOSE FONSECA DO ESPIRITO SANTO - PRESIDENTE 

● ALESSANDRA CRISTINA CASTRO E SILVA - MEMBRO 

● SIMONE MONTEIRO DA SILVA – MEMBRO 

 

Art. 2º. - São atribuições da Comissão: 

 

I – Fazer levantamento de Bens Móveis e Imóveis; 

II – Promover a avaliação e controle dos bens integrantes do acervo da 

Prefeitura Municipal, através do seu cadastro central e de relatórios de 

situação; 

III – Realizar levantamentos específicos no tocante ao uso e disponibilidade de 

bens integrantes do cadastro patrimonial; 

IV – Manter registro dos responsáveis por bens integrantes do patrimônio; 
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V – Avaliar o estado dos bens e propor o seu reparo e reposição; 

VI – Informar ao setor contábil e ao controle interno da Câmara Municipal as 

alterações e transferências ocorridas no cadastro patrimonial e; 

VII – Realizar outras atividades correlatas. 

 

Art. 3º - A comissão de levantamento e avaliação poderá, ainda, avaliar os 

bens móveis que não possua valor declarado ou registrado, utilizando como 

parâmetro os preços praticados no mercado e a condição de uso e estado de 

conservação do bem. 

 

Parágrafo único - Os bens patrimoniais que possuam valores simbólicos ou 

irrisórios, ou ainda, valores superiores ao valor de mercado serão reavaliados 

ou depreciados, conforme o caso, a fim de que possam espelhar a realidade. 

 

 

Marapanim/Pa, 17 de maio de 2018 

 

 

_________________________________ 

SÁVIO ROMULO DO LAGO VIEIRA 

Presidente 


