
DECRETO N° 12.693, DE 19 DE AGOSTO DE 2005  

     

"Institui Comissão Estadual de Inventário 
de Bens Móveis do Estado."  

     

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:  

   

NO USO das atribuições legais , e considerando a necessidade de 

Inventariar os bens patrimoniais pertencentes ao Estado, em atendimento à lei 4.320/94 em seu 

Capitulo III, art. 94 combinado com o art 96, art. 78, inciso XIX da Constituição Estadual e a 

Resolução 56 de 09 de dezembro de 2004 do Tribunal de Contas do Estado do Acre;  

   

Considerando que a alienação de bens da Administração Pública é 

subordinada à existência de seu interesse, devidamente justificado e mediante prévia avaliação 

por comissão;  

Considerando o que preceitua o § 3° do art. 106 da lei 4.320/64 

quando à necessidade de reavaliação dos bens móveis para posterior ajuste na contabilidade do 

Estado;  

Considerando a sucessiva ocorrência de falta de arrematantes para 

alguns itens dos leilões de bens inservíveis do Estado, e ainda a necessidade de baixa desses 

bens em seus registros contábeis;  

  

DECRETA 

Art. . 1° Fica constituída uma comissão de inventário, no âmbito da 

Administração Direta do Poder Executivo Estadual com o objetivo de coordenar e orientar os 

procedimentos de Inventario dos bens moveis do Estado, composta dos seguintes membros:  

Presidente – Marivan Lima Nobre – Gerente de Patrimônio – SESEPP 

Vice-Presidente – Raimundo Nonato de Oliveira - Gerente da 

Contadoria Geral do Estado. 



Vera Alves Bandeira – Representante da área de Gestão e 

Desenvolvimento Econômico Sustentável; 

Almir Fernandes Filho - Representante da área de Gestão e 

Segurança Institucional;  

Antonio Carvalho Folhadela – Representante da área de Gestão e 

Finanças Pública;  

Vânia Maria Cunha de Oliveira – Representante da Secretaria de 

Educação e Jorge Cavalcante Thaumaturgo – Representante da Secretaria de Saúde.  

Parágrafo único – O Presidente designará um dos membros para 

servir como Secretário da Comissão. 

Art. 2° Esta Comissão terá o assessoramento jurídico da Procuradoria 

Geral do Estado.  

Art. 3° Cada Unidade Administrativa Direta Instituirá oficialmente por 

portaria uma subcomissão, composta de, no mínimo, 03 (três) membros. 

Parágrafo único. As subcomissões terão suas atribuições 

subordinadas a esta, e ficarão responsáveis especialmente pelo inventario de sua Unidade 

Administrativa.  

Art. 4° Os bens considerados inservíveis, obsoletos ou de recuperação 

inviável, serão remetidos à Assembléia Legislativa para autorização de baixa por alienação, na 

forma do art. 9° da Constituição Estadual.  

Art. 5° A comissão ora formada, deverá reavaliar os bens móveis que 

entender necessário na forma da legislação aplicada ao assunto.  

Art. 6° A comissão poderá sugerir à autoridade competente pedido de 

baixa dos bens inservíveis que foram colocados a leilão e que não houve arrematante.  

Art. 7° A comissão terá o prazo final de 31 de março de 2006, para 

conclusão dos trabalhos, ocasião em que apresentará o relatório circunstanciado dos bens, à 

Secretaria de Estado do Servidor e do Patrimônio Público.  

Rio Branco, 19 de agosto de 2005, 117º da República, 103º do 

Tratado de Petrópolis e 44º do Estado do Acre.  

JORGE VIANA 

Governador do Estado 


