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DECRETO N" 730 12021, DII 03 DIt NOVEMBnO D\:,2021.

"Revoga o Decreto Municipal de no 593/2021, de 19 de
julho de 2021, e nomeia os novos membros da Comissão de
Avaliação do Patrimônio Público e dá outras
providências "
.

I

o

DE EDEIA, Estado
da

the conferem as
Município, no
o interesse

uso das atribuições que
assim a Lei Orgânica do

de

do Estado de Go

superior da
e a organizacional

bito

DECRETA

\
\
n'5931202

Art. 1o - Revoga-se, em sua
03de novembro de 2021
Anual

do

Patrimônio

I.

IL
III.

RONALDO DE

RGES: Membro;

PATRICIA RAMOS DA SILVA: Membro;

- A Comissão nomeada na forma do artigo anterior deverá realizat a
avaliação, reavaliação, depreciação de valores, identificação e reidentificação dos bens móveis
e imóveis do Município de Edéia.

Art.

3o
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Art.

4o

- São atribuições da

I.

Programa, coordenar,
referentes ao Patrimônio do M

II.

Proceder

e lmovel
o controle dos bens integrantes do
relatórios que evidenciem suas

de seu
e órgãos vinculados;

disponibilidade dos bens

V.

ao uso

s periódicos ou

IV.

e

do cadastro patrimonial;

Realizar o inventário anual dos bens

VI. Manter registro dos responsáveis

VII. Orientar

as secretarias

desempenho

e

com relação ao patrimônio pú

\

VIII.
IX.

Verifrcar a inservibili

de bens do Município para fins de baixa do

Avaliar sucatas pertencentes ao Município;
pertencentes ao

Município para f,tns

XI. Fazer
amofiizaçáo e exaustão dos bens móveis,
vida útil e o valor residual dos bens;

s para a depreciação.
de infraestrutura, estabelecendo a

procedimentos necessários para a depreciação,
amorÍizaçáo e exaustão dos bens móveis dos bens móveis, imóveis e ativos de infraestrutura,
estabelecendo a vida útil e o valor residual dos bens;

XII. Fazer todos os
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Excepcionalmente, efetuar baixa de bens para ajuste de incorreções no
do Município;
cadastro de sistema patrimonial, com autorizaçáo

XIII.

XIV. Emitir

pareceres sobre

exclusivamente para Íins de interesse
socioeconômica, relativamente à

a

, após
de outra

tida

de
sua

de locação, alienação, aquisição por meio
cle compra, permuta ou doação pela Administração Pública do Município, e ainda recebimento
por daçào em pagamento como forma de extinção de crédito tribr"rtário municipal.

XV. Avaliar bens imóveis para fins

de Recursos Humanos do
de bens sob a responsab
previamente à sua

no sistema

Pronunciar-se sempre que for
trole patrimonial.

!
Art.

dos

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se

4o -

em contrário

REGISTRE-SE,
PUBLI

7

E CUMPRA-SE.

GABINETE

ESTADO DE

GOIÁS, aos 03 dias

E ANDRADE
JOSE WAGNER
Prefeito Municipal
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