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PORTARIA Nº 146, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

 

Nomeia Comissão de Reavaliação, dos Bens do Patrimônio 

Público do Município de Guaranésia. 

 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Guaranésia, 

Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais 

concedidas pela Lei Orgânica Municipal; 

 

Considerando a necessidade de adoção das novas normas da 

contabilidade pública, nos termos da Lei 4.320/64 e na NBC T 

16.10 que normatiza a avaliação e mensuração de Ativos e 

Passivos em entidades do Setor Público; 

Considerando a necessidade de se proceder ao inventário 

patrimonial os valores atuais e de mercado dos bens do 

patrimônio municipal; 

 

Considerando, o disposto no §3º do art. 106 da Lei Federal nº 

4.320/64; 

 

Considerando, a necessidade de implantar uma forma mais 

ágil e eficaz de controle patrimonial e de propiciar meios mais 

eficientes na realização do inventário anual; 

 

Considerando, finalmente, que se faz necessário à baixa de 

materiais permanentes e de consumo que se encontram 

obsoletos, antieconômicos ou inservíveis em disponibilidade 

pela administração municipal; 

 

Resolve: 



 

 
 

 
Prefeitura Municipal de Guaranésia 

MINAS GERAIS 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Praça Rui Barbosa, nº 40, Centro, CEP 37810-000, Guaranésia – MG 

Fone / Fax : (35)3555-3556 

Endereço eletrônico: www.prefguaranesia.mg.gov.br  /  E-mail:patrimonio@prefguaranesia.mg.gov.br 

 

 

Art. 1º. Instituir a Comissão de Reavaliação de Bens Patrimoniais do 

Município de Guaranésia, em cumprimento à legislação vigente. 

 

Art. 2º. A Comissão ora criada será composta pelos seguintes membros: 

a) Douglas Elias da Costa; 

b) Quitéria Antônia Cabral Alves e 

c) Kátia Ferreira Feliciano. 

 

Art. 3º. Compete a Comissão de Reavaliação de Bens Patrimoniais, 

discutir e avaliar os bens móveis, imóveis e os bens considerados inservíveis, 

pertencentes ao patrimônio do Município de Guaranésia. 

 

Art. 4º. A reavaliação dos bens deverá ser concluída até 31 de dezembro 

de 2014, e formalizada por Relatório de Reavaliação de bens, devidamente assinado 

pelos membros que responderão solidariamente pelos atos praticados.  

 

Art. 5º. Fica concedida a gratificação prevista no art. 36, da Lei 

Complementar nº 06/2005, enquanto durarem os trabalhos. 

 

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Paço Municipal de Guaranésia, 13 de outubro de 2014. 

 

 

João Carlos Minchillo 
Prefeito do Município 


