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PORTARIA 006/2019 

"Ad referendum" 
Reformula a Comissão de Patrimônio concentrando as 
atribuições da Comissão de Inventário, Reavaliação, 
Baixa, Registro, Controle, Carga, Supervisão dos bens 
do CRECl/ES 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 138  R/ES, usando 
das atribuições que lhe são conferidas no artigo 8° do Regimento Interno, baixado com a 
Resolução-COFECI n° 1.126/09, de 29 de Abril de 2009; 

CONSIDERANDO a necessidade de se proceder ao inventário patrimonial, para efeito de 
comprovação de existência física dos bens móveis, de sua localização, bem corno de sua 
utilização e estado de conservação; 

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 que se faz necessário a baixa de materiais permanentes e de consumo que 
se encontram obsoletos, antieconômicos ou inserviveis em disponibilidade; 

CONSIDERANDO as Portarias-CRECI de n° 001/92, 002/96, 014/15 e 003/16 e Ato-CRECI de 
n°032/83, que tratam sobre as Comissões de Patrimônio e Inventário; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Unificar a Comissão de Patrimônio e a Comissão de Reavaliação, Baixa, Registro, 
Controle, Carga, Supervisão e Reavaliação do patrimônio do órgão, com o objetivo de realizar 
o tombamento e o levantamento dos bens patrimoniais móveis em todo o prédio do Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis — 138  Região/ES e no prédio da Delegacia situada em 
Guarapari; 

Art. 2° - Designar para os respectivos cargos de Coordenador da COMISSÃO DE 
PATRIMÔNIO, o Conselheiro Sr. JOSE LEMOS SOBRINHO e como membro o Sr. OSMIR DA 
ROCHA PIMENTEL que contará com a participação e apoio dos seguintes servidores; 

Responsáveis.  
Inelda Reisen 
Julie Soares Monteiro 

Membros que farão a fiscalização e controle dos bens: 
Driely Jardim Reis (sede de Vitória) 
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Neuza Rangel (delegacia de Guarapari) 

Art. 3° - Para fins desta Portaria considera-se: 

Patrimônio - conjunto de bens, direitos e obrigações suscetíveis de apreciação econômica, 
obtida por meio de compra, doação, permuta ou por outra forma de aquisição, devidamente 
identificada e registrada; 

Bens móveis - aqueles que, pelas suas características e natureza, podem ser transportados 
sem perda de forma e valor, sendo classificados como materiais permanentes; 

Bens inservíveis - todo material que esteja em desuso, obsoleto ou irrecuperável para o 
órgão; 

Alienação - procedimento de transferência da posse e propriedade de bens móveis 
patrimoniais; 

Baixa de bens - procedimento de exclusão de bem do acervo patrimonial do Conselho; 

Descarte de bens - inutilização de bens móveis patrimoniais; 

Art. 4° - A Comissão de Inventário de Bens Permanentes tem por finalidade coordenar a 
realização do Inventário de Bens Permanentes e apresentar relatório, quanto aos resultados da 
verificação quantitativa e qualitativa dos equipamentos e materiais permanentes em uso na 
Instituição com os registros patrimoniais e cadastrais e dos valores avaliados com os 
respectivos registros contábeis; 

Art. 5° - Compete à Comissão de Levantamento e Avaliação: 

1. Programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades referentes ao 
Patrimônio do órgão; 

Promover a avaliação e controle dos bens integrantes do acervo da Conselho, através de 
seu cadastro central e de relatórios de situação sobre sua alteração; 

Realizar levantamentos periódicos ou específicos no tocante ao uso e disponibilidade de 
bens integrantes do cadastro patrimonial; 

Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais; 

Manter o registro dos responsáveis por bens integrantes do patrimônio; 

Avaliar o estado dos bens e propor o seu reparo e reposição; 

Realizar outras atividades correlatas. 
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Vitória; 28 de fevereiro de 2019. 
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(Secretário 
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Art. 6° - Esta portaria entra em vigor após sua homologação pela Diretoria do CRECl/ES e 
aprovação em sessão plenária, revogados todos os regramentos anteriores sobre os assuntos 
por ela tratados, em especial, as Portarias-CRECI de n°014/15 e 003/16. 
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