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PORTARIA Nº. 17/CISAMREC/2021. 

 
Designa membros para compor a Comissão 
de Inventário de Bens Patrimoniais e dá 
outras providências do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da AMREC – 
CISAMREC. 
 

Roque Salvan, diretor executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde - 
CISAMREC, no uso e gozo de suas atribuições legais conferidas pelo estatuto social do 
CISAMREC, e; 
 

Considerando as disposições contidas na Lei Federal nº. 4.320/64, capítulo III 
que versa acerca da contabilidade patrimonial; 

 
Considerando a adoção e o cumprimento das normas brasileiras de 

contabilidade aplicadas ao setor público; 
 
Considerando que no exercício de 2020, foi realizada a regularização 

patrimonial dessa instituição decorrente da adoção das novas políticas contábeis, 
aplicadas ao setor público e; 

 
Considerando a necessidade em manter atualizado os registros contábeis e 

patrimoniais do CISAMREC; 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Instituir a Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais, no âmbito do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC. 
 
Art. 2º Ficam designadas para compor a Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais 
do CISAMREC, os membros abaixo qualificados: 
 
I – Renata Pagani Ramos, inscrita no CPF sob nº. ***.***.209-60; 
II – July Stamer Madruga, inscrita no CPF sob nº. ***.***.970-60; e 
III – Maria da Graça Ronsoni, inscrita no CPF sob nº. ***.***.689-37. 
 
Art. 3º Fica designada a Sra. Renata Pagani Ramos, para presidir a Comissão de 
Inventário de Bens Patrimoniais, no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
AMREC – CISAMREC; 
 
Art. 4º Compete a Comissão de Inventário, a abertura de processo para anexar 
documentos necessários aos inventários patrimoniais da instituição, inclusive para a 
atualização dos registos contábeis e patrimoniais. 
 
Parágrafo único. O Inventário anual de bens poderá ser realizado por empresa 
especializada, contratada especialmente para esse fim. 
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Art. 5º Além das atribuições de identificação, contagem e conferência dos bens que 
formam o Patrimônio do Consórcio, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, 
fiscalização e ratificação dos serviços relacionados ao controle patrimonial, quando 
realizados por terceiros. 
 
Art. 6º Todos os atos da Comissão serão formalizados em atas ou relatórios e deverão 
integrar no Livro de Inventário Anual. 
 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 
Portaria nº. 014/2020. 
 
Criciúma (SC), 15 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

ROQUE SALVAN 
Diretor Executivo do CISAMREC 
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