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“Nomeia ce rrembrcs paa
Comissão eªe Tzwenâérãc,
staªãamenío & ,ª.vaãâaç".»-a:
Paâfêmaniaí de 5835 "a.fãóvêãs,
imóveis, Uteis & ÉfêâêªfÍª—íãês 131:w - : ::Pªramos?) .

E,,sãº Veássãmº ?âamaáo %%%& Dire-“ãe? ªfesãfienâe séc:- ªswc se
; ãevããâncãa Sccãa! das Servidores P'úbãiccs ac» ?xíELPCªDG de Cs-nceãºªs cia
Bam — PªEVªCQE, no nºso de sagas aªçrêbuãções Eegais, em.
”13

Smsâáewnáo & necessâáade de se procecêef o àmenàâría gatas-ma --ª ª :?—
efeàân às cºmprºvaçãº ée exãsí'êncâa ããsica cªºs. bens móveãs, Móveis“ se sua
%ccaâizaçâo, bem como && sua utilização e esiacio de cºnsagração;

ãEâGLª—jê

AFE. iº — Nemear & Cºmissãº de Leva-miamenia & Avaiãaçâo Paãrãmomgã
responsável peãº ?REVSCOB:

Presidente:
FÁBRÉÉO SEQUARA GONÇAíAíÉ—S
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MARCH) GAGG GGNÇAWES
JHONSON ALEXABÉDRE GEACOMâNã R&BEâRO

Á'fií. 2ª - Compeie & Comissão de Envenààríe, Levantamenâo & àvaãã'acãc:
pr-

— %ªªmgsamar, esosáenar, orienta; canªl-mà? & Tascaâêzar as
reªge—femme as paírimônãs ao Prevãcob;

—— ªgºmmevef & avaiiação & cºmme cªos bens %nàegíanâes do assa-«'a cªge-
?ªfevêcob, através de seu cadastre cenârai & de reâatórão de sããaaçâc sabre sua:
aâ'ães'açãeicgnsewaçâo dºs bens de Pfevicaã;

Eiª -— Reaâãzaí êevanàamenâos periódãcos ou especâªíãcºs no mame ae ase &
ªispmãbãâdades de bens %nâegrantes do cadastrº paírimonãaâ;:“U

EV —— Reanzar :) Ementário anual dos bens integranâes são paâfêmõnãc;

CNPJ nª 05.051,1781330'1—85 ._
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. 43x ',
As ..



ÉNãàÉÉGÉÚ ZÉ Éªªââªãíª

Gê && %%%&??? ““

V — Manter o regãsâm cics resªonsáveis por bens %nâegranies às D&L"“$“C

VE — Maiiar o estado dºs bens;

WE — Reaêâzar ºutras atividades correíatass.
1 &

pªgã. 3ª » Os membros da Comissão terão manáaªso até 3% de 336.253QO as
2.318.

Ari. 4ª — Esta portaria saíra em vigºr na áa—âa de sua publicaçãº:), íeâfoagããecâe
seus efeitºs a 89 de janeãm ãe 2018, navegam—55 as disposições am amª?-“aio.

Registre—se, pubiique-se & sampa-se..
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' ' âªããàiacââaâs %%%&
Direta? 'asãa'an'âe

Poáaría nº 339%6 -— Maírãcuia 43899

CNPJ nº 05353378/0801—85

Praça ?:ef. Jôsé Luiz de Cesªre. Cenas, CEP: 29360—080, Teãeêczx (own 35624 243.
E—mciã: “??VÍCC— ::; — Cremação dc; serra «- Espíríão Santo — smi;Zn,-';“. 'r- ---—da.—:X'CZ .Se-,(: . .:
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