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PORTARIA N° 099/2022

S,f\NiAr{A  MUNic\pAL  DE  GURupl-TO
N0  PLACAR-i.lath_,_PUBLICAPO

Gurupi, 24 de maxpo de 2022.

Disp6e  sobre  institui!5o  de  Comiss5o
Especial        de        servidores        para
desfazimento       de       bens       m6veis
ins erviveis,          c]assificados          como
irrecuper5veis  a  serem  baixados  por
inuti]izac§o, da Camara Municipal de
Gurupi/TO, e da outras providencias.

0 PRESIDENTE DA  CAMARA MUJNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocantins, no
uso  de  suas  atribuic6es,  tendo  em  vista  o  que  lhe  faculte  o  art.  25,  §1°,11  e  27,11  e  Ill  do
Regimento   Intemo   deste   Poder   Legislativo   e   dada   as   necessidades   e   conveniencias
administrativas da Casa:

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos a serem adotados para o
desfazimento  de  bens  m6veis  inserviveis,  classificados  como  irrecuperaveis  e  baixados por
inutilizagao, no ambito da Camara Municipal de Gurupi/TO.

RESOLVE:

Art. 1° - Instituir Comissao Especial para realizapao do levantamento e desfazimento
de bens  m6veis  inserviveis,  classificado  como  irrecuper5veis  e  baixados por inutilizapao  da
Camara Municipal de Gurupi/TO;

Art. 2° - A referida Comissao sera composta pelos servidores abaixo descritos:

EMERSON DOS  SANTOS  COSTA - Mat.  874 como  Presidente;  CLAUDENIR JOSE DE
SOUSA  -  Mat.   122;  BRIAN  DE  LUCAS  ALVES  DE  SOUZA  -  Mat.  783;  BISMAK
RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -Mat. 807 e RICARDO SILVA BARBOSA -Mat. 375,
como membros.

Paragrafo tinico. Os trabalhos da Comissao nao implicarao em qualquer remuneragao
adicional ou paganento de gratificapao aos servidores acima designados.

Art.  30  Sao  considerados  bens  inserviveis  irrecuperaveis  aqueles  cujas  partes  ou
componentes nao possam ser reaproveitadas, devido a contaminagao por agentes patol6gicos,
radioatividade,    infestapao   por   insetos`   natiireza   t6xica   ou   venenosa,   perda   de    suas
caracteristicas,   em   razao   da   inviabilidade   econ6mica   de   sua   recuperagao   ou   que   nao
representem ganho financeiro quando da sua alienapao.

AV. GOIAS, N9 2.880, CENTRO, CEP:77.410-010, TEL. (63) 3315-1818, GURupl-TO.

Site:_www.gurupi.to.leg.br
D



Estado do Tocahtins
Camara Municipal

Art.  40  -  A  inutilizapao  de  bens  m6veis  consiste

de Gurupi
no desfazimento,  atrav6s do  descarte

e/ou destmigao,  total  ou  parcial,  daqueles  que  oferegam  ameaca vital  as pessoas,  riscos  de
prejuizos ecol6gicos ou inconvenientes de qualquer natureza.

Art.  50.  Compete  a  Comissao  Especial  de  Desfazimento,  relacionar  os  bens  m6veis
inserviveis considerados como irrecuperaveis da Cinara Municipal de GurupiITO, atraves de
autuagao de processo pr6prio, onde conste a plaqueta e/ou identificagao do bern a ser baixado,
justificativa que motivou a inutilizapao, descrigao do material e docunentos comprobat6rios
do seu estado de conservagao  (ex:  fotografias, declaragao de testemunhas,  laudos tecnicos e
etc.).

AI.t.  6° A Comissao Especial constituida no art.  20, competira realizar o levantamento
fisicoparaodesfazimentodosbensm6veisdaCinaraMunicipaldeGurupi/TO,queocorrera
mediante a elaborapao  de portaria especifica para a sua autorizapao,  que  devera ser juntada
aos autos do processo respectivo.

Pafagrafo  iinico   -   0   Temo   de   Desfazimento  devera  conter,  no  minimo,   3   (tres)
assinaturas  dos  memt)ros  da  comissao,  sendo,  obrigatoriamente,  ao  menos  02  (duas)  de
servidores efetivos e uma delas sera a de seu presidente.

Art.  7°  Fica  autorizada  a  Comissao  ora  instituida,  a  identificar  possiveis  entidades
(Associag6es  e  Cooperativas  de  catadoi.es  de  materiais  reciclaveis)  sem  fins  lucrativos, para
que a Camara Municipal de Gurupi/TO, com a anuencia pr6via e formal do Poder Executivo
Municipal e observada a legislapao municipal, faga o credenciamento e habilitapao, para doar
os  bens  m6veis  inutilizados  que  nao  possam  ser  reaproveitados,  de  modo  a  proceder  a
destinapao correta desses materiais.

Art.  8°.  Na  hip6tese  de  omissao  da  legislapao  municipal  ou  na  falta  de  regramento
normativo  municipal   acerca  do  procedimento  de   descarte,   a  Comissao  Especial  podera
aplicar, no que couber, os termos do Decreto Federal n° 9.373, de  11  de maio de 2018.

Art.  9°.  Compete  a Comissao  Especial  de  Desfazimento  adotar todas  as providencias
necessdrias para finalizar o processo de baixa e desfazimento dos bens m6veis.

Art.  10.  Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicapao,  revogando-se  as
disposie5es em contrdrio.


