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PORTARIA Nº 022/2021-GAB/SVS/AP, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021. 

“NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO 

ESPECIAL DE INVENTÁRIO FÍSICO E 

FINANCEIRO.” 

O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso das prerrogativas que lhe 
confere a lei n.º 2210, de 14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802 de 25 de julho de 2017. 

Considerando o que determina o Decreto nº 4282 de 18 de novembro de 2021, publicado 
no Diário Oficial Eletrônico–DIOFE nº 7546, na data de 18/11/2021, que dispõe, entre 
outros, os prazos e procedimentos administrativos de natureza patrimonial, relativos ao 
encerramento do execrcício financeiro. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir no âmbito desta Autarquia Comissão incumbida de proceder Inventário 

Físico e Financeiro de bens patrimoniais e de consumo pertencentes a esta 

Superintendência de Vigilância em Saúde. 

Art. 2º - Cabendo ainda a comissão, elaborar o Termo de Reavaliação dos bens ativos 
que se encontram com seu tempo de vida útil e, em conformidade com as normas da 
Secretaria de Administração do Estado do Amapá SEAD/GEA, relacionar os bens em 
depósito no estado de conservação inservível passível de baixa ou doação, se for o 

caso. 

Art. 3º - A Comissão de que trata o art. 1° desta Portaria será composta pelos membros 
abaixo relacionados e será presidida pelo primeiro membro e na ausência deste, pelo 
segundo membro e assim sucessivamente: 

ADLAN BISMARK REIS  

ELIELSON FREITAS REIS 

JOSÉ RAIMUNDO GOMES PEREIRA 

LEÔNIDAS FERNADES DE CARVALHO 

LOURIVAL DA CONCEIÇÃO DAS MERCÊS 

Art. 4º - Conceder o prazo até 18 de dezembro do corrente ano, para 
apresentação do relatório conclusivo inerente às atividades/trabalhos descritas 
nesta Portaria. 

Art. 5º-. Esta portaria de caráter precário passa a vigorar  com seus efeitos retroativos a 
partir da data de 06, de dezembro de 2021. 
 
Art. 6º - Publique-se e dê ciência e cumpra-se 

 

          Macapá, em 07 de dezembro de 2021. 


