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PORTARIA Nº. 182, de 27 de Agosto de 2018. 

“Constitui a Comissão de Avalição de Bens Patrimoniais no âmbito do IPSPMP-
PIRAPREV e dá outras providências”. 

 
 
 

OSMAR GIUDICE, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV, no uso de suas atribuições legais e, 
 
 CONSIDERANDO que o aspecto patrimonial compreende o registro e a 
evidenciação da composição patrimonial do ente público (art. 85, 89,100 e 104 da lei nº 
4.320/1964); 
 

CONSIDERANDO que devem ser atendidos os princípios e normas contábeis 
voltados para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de 
suas variações patrimoniais;  
 
 CONSIDERANDO o disposto no artigo 113 da Lei Complementar nº. 75/2011, de 
14 de dezembro de 2011, 
 
 RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica constituída a Comissão de Avaliação dos Bens Patrimoniais para proceder à 
avaliação e atualização dos ativos permanentes do IPSPMP-PIRAPREV. 
 
Art. 2º - Ficam designados para compor a Comissão ora constituída, sob a presidência do 
primeiro, os seguintes servidores: 
 

Pelo Conselho Administrativo:          Julio César Ferreira Gama Rocha. 
Pelo Conselho Fiscal:                       Alexandre Mendes da Cunha. 
Pelo IPSPMP- PIRAPREV             Rosalina Carvalho de Melo Fialho 
        

Art. 3º - Fica concedido aos servidores ora designados, jeton no valor correspondente a 
75% (setenta e cinco por cento) da referência I, fixada de acordo com a tabela de 
vencimentos do IPSPMP-PIRAPREV. 
 
Ar. 4º- A presente Comissão é de caráter eventual, vigendo por um período de 04 
(quatro) meses. 
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições 
em contrário. 
 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - Piraprev, em 

27 de agosto de 2018. 
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