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ATA DE ENCERRAMENTO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS 2019 

 
CÂMARA DE VEREADORES DE CERRO LARGO- RS 

 
Ata nº 01/2019. Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de 2019, na sala da Secretaria da 
Câmara de Vereadores, às quinze horas, encerrou-se o levantamento de bens e processo de 
inventário de bens patrimoniais, bem como o inventário de bens do almoxarifado da Câmara de 
Vereadores de Cerro Largo, destacando o que segue: 1) No decorrer do ano de 2018, com a 
segregação de funções entre o Poder Legislativo e Poder Executivo Municipal, passou-se a 
responsabilidade de cadastramento, etiquetamento e alimentação do sistema de patrimônio ao 
Poder Legislativo. 2)  A responsabilidade foi repassada à Diretora Geral e à Contadora da 
Câmara, conforme atribuições do cargo. 3) As servidoras responsáveis realizaram o 
levantamento físico da situação patrimonial, realizando os ajustes necessários no que se refere 
a transferência de bens por setor, numeração, etiquetamento, substituição de etiquetas 
deterioradas e baixa do patrimônio e envio ao executivo. 4)Constatou-se que todos os bens 
listados no Sistema de Controle de Patrimônio foram localizados nos setores competentes. 4) Ao 
final de 2019 o relatório do Sistema Informatizado Patrimonial, especificadamente o sistema 
Gespam – Controle de Patrimônio Público, evidenciou o registro de 215 itens, lotados na Câmara 
Municipal, somando um total de  R$ 239.983,91 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e 
oitenta e três reais e noventa e um centavos) 5) Observa-se que o Poder Legislativo não possui 
comissão inventariante e não realiza reavaliação e depreciação de seus bens. 6) A contadora 
realizou os ajustes necessários para sanar as divergências de valores em relação ao controle 
sintético exercido pela Contadoria. 7) O relatório geral de bens por órgão e o relatório de bens 
por conta 2019 segue em anexo. 8) sugere-se a criação de comissão inventariante, reavaliação 
de bens e a regular depreciação patrimonial, conforme legislação. 9) A esta ata será dada ciência 
ao Presidente da Câmara de Vereadores. Nada mais havendo, encerra-se a ata de inventário de 
bens patrimoniais de 2019, que vai assinada pela Diretora Geral e pela Contadora da Câmara 
de Vereadores. 
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