
 

 

PORTARIA Nº 19.391/2019 
 

 
CONSTITUI COMISSÃO 
ESPECIAL DE DEPRECIAÇÃO 
DO INVENTÁRIO FÍSICO 
FINANCEIRO DOS BENS 
IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE 
IBIRAÇU, ES. 

 
 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no 
exercício de suas atribuições; 

 
Considerando o pedido através do processo nº. 1799/19; 

 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º. Constituir Comissão Especial de Depreciação do 

Inventário físico-financeiro dos bens imóveis pertencentes ao patrimônio 
público do Município Ibiraçu, ES, com a seguinte composição: 
 

PERMANENTES: 
 
ALICINIO DA SILVA SALAZAR 
ADONIAS RAMOS 
VITOR GUILHERME BARCELOS MOTA 
GRAZIELLI COMETTI BEZERRA 
JEFFERSON FURTADO FERREIRA 
CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA 
LUCIMAR ANTÔNIO DA SILVA 
 
 
§1º. Para efetivação do estudo da depreciação, será tomado 

como base o Inventário Físico e Financeiro de bens imóveis pertencentes 
ao patrimônio público do Município de Ibiraçu, ES, considerado este 
Inventário como o levantamento de todos os bens de propriedade da 
Administração Pública Municipal até o fim do presente exercício financeiro, 
com o detalhamento dos respectivos materiais e bens e indicação das 
quantidades e valores de cada item. 

 



 

 

§2º. Para a avaliação da quota de depreciação de citados bens, 
a Comissão utilizar-se-á, como parâmetros, da Instrução Normativa da 
Secretaria da Receita Federal nº 162, de 31 de dezembro de 1.998, com 
alterações inseridas pela IN/SFR nº 130, de 10 de novembro de 1.999, e 
demais alterações de regência, no que couber. 

 
§3º. Para o devido cumprimento do desígnio, a Comissão 

deverá observar as orientações contidas na Lei Federal nº. 4.320/64 no 
que se refere ao tema. 

 
Art. 2º. A Comissão deverá proceder à depreciação dos bens 

imóveis, anualmente, apresentando ao final dos trabalhos relatório 
indicando a quota de depreciação verificada. 

 
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 
nº. 18.877/18. 
 

 
      Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
              Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 16 de maio de 
2019. 

 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração, em 16 

de maio de 2019. 
 
 
 

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 
 

 


