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PODERJUDIClARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUf
RESOLUgAO NO 214, DE 19 DE JULHO DE 2011.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 146/2010 (SADP NB 13.411/2010). ORIGEM:
COCONP
OBJETO: APRESENTA, PARA ANALISE, MINUTA DE RESOLUgAO QUE
DISCIPLINARA A REALIZAgAO DE INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS
MOVEIS NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUf
INTERESSADO: ADENILSON SILVA DE MACEDO, CHEFE DA SEgAO DE
ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DO TRE/PI
RELATOR:
DESEMBARGADOR
PRESIDENTE DO TRE-PI

RAIMUNDO

EUFRASIO

ALVES

FILHO,

Dispoe
sobre
a
realizagao
de
inventario de bens
permanentes
moveis
no
ambito
do
Tribuna
Regional Eleitoral do Piaui.
0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo art. 15, inciso IX, da Resolugao TREPI n.e 107, de 04 de julho de 2005 (Regimento Interno),
RESOLVE:
Q

Art. 1 O inventario de bens permanentes moveis e o
procedimento administrative realizado por meio de levantamentos fisicos,
que consiste no arrolamento fisico-financeiro de todos os bens existentes
em uma ou mais unidades ou enderecos individuals do Tribunal Regional
Eleitoral do Piauf, ou em todo o Tribunal.
Q

Art. 2 Um inventario tern como objetivos:
1 - verificar a exatidao dos registros de controle patrimonial,
mediante a realizacao de levantamentos fisicos em um ou mais enderegos
individuals do TRE-PI;
II - verificar a adequagao entre os registros do sistema de
controle patrimonial e os do Sistema Integrado de Administragao Financeira
- SIAFI;
III - fornecer subsidios para avaliagao e conJxoJ^gerencial de
materials permanentes;
IV - fornecer informagoes a orgaos tfgcalizadopes e compor
tomada ds~contas consolidada do Tribunal.
9

Art. 3 Os tipos de inventario sao:

VjM^b
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I - eventual: realizado a qualquer tempo, com o objetivo de
verificar qualquer bem ou conjunto de bens, por iniciativa da Segao de
Almoxarifado e Patrimonio ou a pedido de qualquer detentor de carga
patrimonial ou responsavel;
II - de transferencia de responsabilidade: realizado quando da
mudanca de um detentor de carga patrimonial;
- de criagao: realizado quando da criagao de uma unidade ou
subunidade ou de novo enderego individual do TRE-PI;
IV - de extingao: realizado quando da extingao ou
transformagao de unidade ou subunidade ou de endereco individual do TREPI;
V - anual: realizado para comprovar a exatidao dos registros de
controle patrimonial de todo o patrimonio do Tribunal, demonstrando o
acervo de cada detentor de carga e de cada unidade gestora, o valor total
do ano anterior e as variagoes patrimoniais ocorridas no exercfcio,
elaborado de acordo com o Piano de Contas da Administragao Publica
Federal;
VI - analitico: aquele em que deve figurar a completa
caracterizagao do material, de modo que se possa identificar qualquer bem,
a situagao e o local em que se encontra em uso ou reserva tecnica,
propiciando um controle eficaz e devendo conter as seguintes informagoes
basicas:
a)

descrigao padronizada;

b)

numero de tombamento;

c)
valor (prego de aquisigao, custo de produgao, valor da
avaliagao);
d)

local de uso;

e)
situagao
fisica
(antiecon6mico,
bom,
danificado,
inservfvel, irrecuperavel, obsoleto, ocioso, regular ou ruim).
Q

Art. 4 Os diversos tipos de inventarios serao realizados pela
Segao de Almoxanfado e Patrimonio, por iniciativa propria ou a pedido da
Diretoria-Geral, de qualquer detentor de carga do bem ou autoridade,
periodicamente ou a qualquer tempo e em quaisquer unidades do TRE-PI.
Paragrafo unico. Constitui excegao o relatorio anuai, que e
realizado por comissao especffica, in loco e com base em informagoes
coletadas junto as unidades administrativas da Secretaria do Tribunal, como
tambem naquelas prestadas pelas Zonas Eleitorais, nos termos dos artigos
Q
Q
6 e 7 da presente Resolugao.
Q

Art. 5 Durante a realizagao de qualquer tipo de inventario, a
ovimentagao ffsica de bens^iocalizados nos enderegos individuals
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abrangidos pelos trabalhos se dara com autorizagao especffica do Secretario
de Administragao, Orgamento e Finangas ou do servidor a quern referido
Secretario delegue competencia para tal, sem prejufzo das atividades
normais das unidades onde o inventario esteja acontecendo.
Q

Q

Art. 6 0 inventario anual a que se refere o art. 3 , inciso V,
sera realizado in loco, por comissao especifica, obrigatoriamente, em todas
as unidades da sede, nas Zonas Eleitorais de Teresina e nas Zonas Eleitorais
em que ficam situados os "Polos de Informatica
ft

Q

Art. 7 A Comissao de Inventario encaminhara, aos Juizes
Eleitorais das Zonas onde nao for realizado o inventario anual in loco,
relagao de bens, devendo cada magistrado designar um servidor para
proceder a conferencia e a devolucao do relatorio devidamente assinado,
com visto do Juiz Eleitoral, tudo dentro do prazo fixado pela referida
Comissao.
Q

Art. 8 Sera designada, para realizagao do inventario a n u a l
Comissao Permanente, composta de, no mini mo, 6 (seis) servidores
nomeados por Portaria, sendo um dos membros designado presidente.
§ i s . A cada dois anos sera providenciada a renovagao da
designagao dos membros da Comissao Permanente de Inventario Anual CPIA, permitida a recondugao, podendo mencionado prazo ser reduzido em
situagoes excepcionais, por decisao da Presidencia deste Tribuna
Q

§ 2 . A escolha dos integrantes da comissao devera observar
formagao compativel de seus membros para a execugao das atividades,
dada a especialidade da materia.
Q

§ 3 . Para atender ao requisito fixado no paragrafo anterior,
principio basico de constituigao de comissoes, a escolha dos membros
podera ser feita, indistintamente, entre os servidores efetivos deste
Tribunal.
Q

§ 4 . Recaindo a escolha de membro(s) da Comissao referida no
§ 12 deste artigo, em servidor(es) lotado(s) na Coordenadoria de Controle
Interno - COCIA, este(s) ficara(ao) impedido(s) de assinar, enquanto
durarem os trabalhos naquela Comissao, o expediente antes a seu cargo,
devendo faze-lo aquele(s) que vier(em) a substitui-lo(s).
Q

9

Art. 9 O inventario previsto no art. 3 , inciso V, devera ser
iniciado pela Comissao Permanente de Inventario Anual - CPIA no primeiro
dia util do mes de agosto de cada ano, e encerrado, impreterivelmente, ate
o dia 31 de outubro do ano de sua realizagao, com a e n i r e g a , dentro do
referido prazo, de relatorio conclusivo a Administraj^roSuaerior, por parte
daquela Comissao, observados os termos do aj#go 12 desta Resolugao,
bem como os prazos fixados pela Secretarial do TesoOro Nacional, do
Ministerio da Fazenda, em normaHJ^s encerraQiento dc/exercicio em que
esteja sendo realizado o inventario]
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Art. 10. A Segao de Almoxarifado e Patrimonio devera auxiliar a
CPIA no desenvolvimento das tarefas administrativas junto ao Sistema de
Controle de Patrimonio.
Art. 1 1 . No desempenho de suas fungoes, compete a CPIA:
I - cientificar, com antecedencia minima de quarenta e oito
horas da data marcada para o inicio dos trabalhos, os dirigentes das
unidades detentoras da carga dos bens a serem inventariados;
II - solicitar ao detentor da carga do(s) bem(ns) o(s) registro(s)
de seu(s) controle(s), como tambem outros documentos necessarios a sua
perfeita caracterizagao e levantamentos pretendidos;
- requisitar, a Administragao Superior, servidores, maquinas,
equipamentos, transporte, materials e todos os meios e condicoes
indispensaveis ao cumprimento das atribuigoes a seu cargo;
IV - identificar a situagao patrimonial e o estado de
conservagao dos bens inventariados, discriminando em relatorio aqueles
suscetiveis de desfazimento, para ciencia e medidas cabiveis, a cargo da
Segao de Almoxarifado e Patrimonio, devendo o relatorio em aprego estar
acompanhado do formulario constante do Anexo I desta Resolugao,
devidamente preenchido;
V - notificar a Segao de Almoxarifado e Patrimonio das
irregularidades apontadas no relatorio de inventario anual, e esta, por sua
e
vez, na forma do art. 59, IV, da Resolugao n 134, de 08/10/07, Regimento
Interno da Secretaria deste Tribunal, devera propor a imediata apuragao de
responsabilidades, por meio de uma so Comissao de Sindicancia, instituida
exclusivamente para esse fim, a qual se manifestara, apos analise, acerca
dos seguintes topicos, alem de outros:
a) natureza da ocorrencia e suas circunstancias;
b) estado em que se encontra o material/bem;
c) valor do material/bem e, em caso negativo, se ha partes a
aproveitar;
d) sugestao sobre o destino a ser dado ao material/bem;
e)

caracterizagao

da

responsabilidade

da(s)

pessoa{s)

envolvida(s);
f) necessidade de que a(s) pessoa(s) responsabilizada(s)
arque(m) com as despesas de conserto, recuperagao ou reposigao do bem
e, na impossibilidade de concretizagao das tres primeiras hipoteses, que
promova(m) a indenizagao do material/bem em dinheiro, por meio de Guia
de Recolhimento da Un ftc\ - GRU, a ser expedida pela unidade
administrativa competente;
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g) caso fracassem as iniciativas no sentido de indenizacao do
material/bem, previstas na alinea anterior, sugerir instauragao de Tomada
de Contas Especial - TCE, nos casos que comportem a adogao da referida
medida, dando previo conhecimento ao Presidente deste Tribunal;
VI - relacionar e identificar os bens que se encontram sem
numero de tombamento, sem o codigo de barras, sem plaqueta metalica ou
outro tipo de etiqueta que comporte o numero de patrimonio, ou sem o
devido registro patrimonial, para as providencias cabfveis, a cargo da Secao
de Almoxarifado e Patrimonio, utilizando, para tanto, o formulario constante
do Anexo II;
VII - solicitar livre acesso a qualquer recinto para efetuar
levantamento e vistoria dos bens;
VIM - solicitar ao titular da unidade inventariada que, na
qualidade de detentor da carga, assine em, no maximo, tres dias uteis, o
termo de responsabilidade dos bens inventariados, devendo a recusa do
detentor em assinar ser registrada no relatorio conclusivo;
IX - conferir prazo razoavel as Zonas
Q
providencias a seu cargo, listadas no art. 7 .

Eleitorais

para as

Q

Art. 12. O relatorio a que alude o art. 9 evidenciara os achados
relevantes dos trabalhos realizados, os quais poderao ser assim obtidos:
a) levantamento ffsico dos bens;
b) relatorio das Zonas Eleitorais, apresentado na forma do art.

1°-;
c) cadastro de bens moveis;
d) inventano do exercicio anterior;
e) inventarios de verificagao, de transferencia, de criagao e de
extingao porventura realizados durante o exercicio;
f) demonstrative mensal de bens patrimoniais.
Paragrafo unico. A documentacao de todo inventario anual
deve ser arquivada no prazo instituido por tabela de temporalidade, na
Segao de Almoxarifado e Patrimonio, podendo ser colocada a disposigao da
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, da Comissao de Inventario,
do Controle Externo ou de servidores interessados.
Art. 13. Considera-se irregularidade toda ocorrencia que resulte
em prejuizo ao Tribunal, relativamente aos bens de sua propriedade ou de
terceiros, que estejam sob sua guarda.
§ 1Q. As irregularidades podem ocorrer
.xtravio: desaparecimento do be(m patrimonial ou de seus
compone
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II - Avaria: danificagao parcial ou total do bem patrimonial ou
de seus componentes;
- Mau uso: emprego ou operagao inadequados
equipamentos e materials, quando comprovado o desleixo ou a ma-fe.

de

e

§ 2 . Constatado, por qualquer servidor ou membro da
Comissao Permanente de Inventario Anual - CPIA, indicio de irregularidade
em relagao a material permanente, devera ser expedida pelo autor da
constatagao, com previo conhecimento da chefia imediata, comunicagao
formal a Administragao Superior do TRE/PI, em prazo nao superior a 72
(setenta e duas) horas, para fins de adogao das providencias cabiveis.
Art. 14. Detectada avaria de bem, por ocasiao do inventario
anual, a CPIA devera expor, de forma conclusiva e sempre que possivel, no
correspondente relatorio, se ha indfcios de que a avaria resulta de mau uso,
ou se a perda das caractensticas do material decorre do uso normal e/ou de
outros fatores que independem da agao do usuario.
Art. 15. Deparando-se com extravio de bens, devera a CPIA:
I - preencher o formulario constante no Anexo III e notificar o
detentor de carga ou responsavel para que, no prazo de 15 (quinze dias)
corridos:
a) localize o bem dado como desaparecido; ou
b) apresente justificativa do extravio, sendo esta considerada
preliminarmente como irregularidade nao sanada; ou
c) reponha outro bem novo com as mesmas caractensticas.
II - apresentar
irregularidades nao sanadas.

no

relatorio

final

as

constatagoes

de

Art. 16. Quando da aprovagao do relatorio final da CPIA, o
Presidente deste Tribunal determinara
a autuagao de
processo
administrativo especffico para cada unidade onde tenha sido constatada
irregularidade, para fins de apuragao de responsabilidades por meio da
Comissao de Sindicancias a que se refere o art. 1 1 , V, desta Resolugao.
Q

§ 1 . Os trabalhos a cargo da Comissao de Sindicancias deverao
ser conclufdos em, no maximo, 60 (sessenta) dias do recebimento do
processo, podendo esse prazo ser prorrogado na hipotese de apresentagao
a Presidencia deste Tribunal, com antecedencia de 15 dias, de justificativa
fundamentada quanto a impossibilidade de cumprimento do prazo
inicialmente fixado.
§ 2 Q . Decorridos os prazos do paragrafo anterior, se ainda
ersistir bem extraviado ou desaparecido e inexistindo tempo habil para os
ngamentos de ajuste no Sistema Integrado de Administragao Financeira do
overno Federal - SIAFI, em face de terem sido esgotados os prazos da
orma de encerramento do exercicio em que se objetiva localizar o bem,
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este, sem prejuizo da continuidade dos trabalhos de sua localizagao, devera
ser incluido na conta Bens Moveis em Processo de Localizacao ou analoga, a
Q
que se refere o art. 18, § 4 , desta Resolugao.
Art. 17. Concluidos os trabalhos de inventario anual a cargo da
CPIA e havendo bens desaparecidos, cabera a Segao de Almoxarifado e
Patrimonio levar ao conhecimento da Coordenadoria de Controle Interno e
Auditoria e/ou da Comissao de Sindicancias as posteriores localizacao e/ou
recuperagao dos bens indicados no relatorio conclusivo daquela Comissao,
em situagao de irregularidade, para a adogao das medidas necessarias.
Art. 18. Os registros patrimoniais no sistema ASI-WEB e os
lancamentos contabeis no SIAFI deverao refletir, com base no valor de
aquisigao do bem, a realidade fisica e numeraria dos estoques deste
Tribunal, competindo a Segao de Almoxarifado e Patrimonio solicitar, na
primeira quinzena do mes de dezembro de cada ano ou nos prazos fixados
na norma de encerramento do exercicio respective se estes forem
menores, tendo por base as informagoes do inventario, autorizagao superior
para efetuar as baixas de bens, observadas as disposigoes do art. 1 1 , inciso
V, alfneas fe g e os demais langamentos cabiveis.
Q

§ 1 . Valor de aquisigao e o valor pelo qual o bem ingressou no
acervo deste Tribunal, podendo ser alterado pela depreciagao e/ou
reavaliagao.
a)
Depreciagao: redugao do valor dos bens pelo desgaste
ou perda de utilidade por uso, agao da natureza ou
obsolescencia;
b)
Reavaliagao: adogao do valor de mercado ou do valor de
consenso entre as partes, quando estes forem superiores ao
valor contabil. Na impossibilidade de se estabelecer o valor de
mercado, o valor do ativo permanente pode ser definido com
base
em
parametros
de
referenda
que
considerem
caractensticas, circunstancias e localizagoes assemelhadas.
Q

§ 2 . O sentido da palavra estoque empregada no caput deste
artigo esta relacionado com a propriedade do bem e nao necessariamente
com sua posse ffsica.
§ 3Q. Nenhum bem podera ser excluido ou baixado do acervo
deste Tribunal sem que tenham sido observadas todas as etapas previstas
no art. 1 1 , inciso V, alfneas fe g, desta Resolugao.
Q

§ 4 . Os bens moveis nao localizados no processo de inventario
deverao ser registrados na contabilidade deste Tribunal, na cofttov Bens
Moveis em Processo de Localizagao ou analoga.
§ 5Q. Havendo posterior localizagao ou r
gistrado na conta referida no paragrafo anterior, o
aixa do acervo xJeste/lTribunal tenha sido realizada,

bem,
lusao ou
r-se-ao os
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registros de reintegragao do bem ao mesmo acervo,
orientagoes emanadas dos sistemas SIAFI e ASI-WEB.

seguindo

as

Art. 19. Os bens arrolados pela ComisSao Inventariante como
ociosos ou irrecuperaveis, nos termos do Anexo I, deverao ser objeto de
processo administrative especi'fico com vistas a seu desfazimento,
observadas as disposigoes da Lei de Licitacoes e demais normas aplicaveis
a especie.
Art. 20. Os casos omissos serao decididos pelo Presidente do
Tribunal e, quando cabivel, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do
Piaui.
Art. 2 1 . Esta Resolugao entra em vigor na data de sua
publicagao, ficando revogadas as disposigoes em contrario.
cio Piaui, em

Sala das
Teresina (PI), 19 dejulho

Dr. MAR
^-

'7

VIANA FILHO

£LIO

CORREIA

rista
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Procurador Regional Eleitoral

TRE-PI
FIs.
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R E L A T 6 R I O
O DES. RAIMUNDO EUFRASIO ALVES FILHO (RELATOR): Senhores
MEMBROS DESTA CORTE REGIONAL, SENHOR PROCURADOR REGIONAL
ELEITORAL, Senhores Advogados e demais pessoas presentes.
Cuidam os presentes autos de proposta de Minuta de
RESOLUQAO para regulamentar, no Smbito deste TRE/PI, a realizagao de
inventario de bens patrimoniais m6veis, tendo em vista decisao da entao
Desa. Presidente EULALIA MARIA RIBEIRO GONCALVES NASCIMENTO
PINHEIRO nos autos do PROCESSO ADMINISTRATE n«. 345/2007.
Conforme documento acostado as fls. 28, a Presid£ncia deste
Tribunal, em 23/04/2008, tendo conhecido as dificuldades na realizagao do
inventario do ano anterior (2007), e diante da manifestagao das unidades
consultivas competentes, determinou a autuagao de processo com vistas ao
estudo da RESOLUgAO TRE/PI n° 132/2007, no que se refere "a pontual
necessidade de se estabelecer, de forma inequfvoca e adequada a realidade
fatica da Capital e do Interior o Estado, as competencias para confer§ncia de
bens pertencentes a esta Justica Eleitoral".
A COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, as
fls. 51/52, sugeriu que a Comissao Inventariante, por questoes de ordem
financeira, realize o inventario in loco somente dos bens permanentes na
sede do TRE/PI, edificio anexo, Zonas Eleitorais da Capital e nas Zonas em
que ficam situados os "p6los de informatica", tendo em vista uma maior
concentragao de bens permanentes nesses locais.
Logo adiante, a COCIA opina, ainda, que a conferSncia dos
bens, nas Zonas do Interior do Estado, seja realizada por servidor designado
pelo Juiz Eleitoral, o qual elaboraria relat6rio devidamente assinado e com
aposigao de visto do Magistrado, buscando-se, com isto, excluir a
responsabiiidade de Chefe de Cart6rio pelo inventario dos bens, tendo em
vista confusao entre as fungoes de guarda dos bens permanentes das Zonas
Eleitorais - a cargo dos Chefes Cartoririos - e de conferencia.
As fls. 67/68, a DIRETORIA GERAL deste TRE/PI acata, por
completo, as sugestoes da COCIA, entretanto, quanto a sugestao dessa
COORDENADORIA em excluir o(s) servidor(es) do Controle Intemo da
Comissao de Inventario, a DIRETORIA GERAL entende que, ao inv6s de criar
obstSculo incontornavel a dita participagao, basta deixar estabelecido que,
na hip6tese de designagao de servidor(es) da aludida COORDENADORIA para
participar de tal Comissao, este(s) ficara(ao) impedido(s) de assinar,
enquanto durarem os trabalhos da Comissao, o expediente antes a seu
cargo, devendo faze-lo aquele(s) que vier(em) a substituf-lo(s).
Alem disso, a DIRETORIA GERAL sugere a criagao de uma
"Comissao Permanente de InyefrtSri^ Anual", com a^inai|dade de buscar a

r^

itW^o
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especializacao do exercfcio dessa fungao, e evitar possfveis dificuldades no
desempenho do mister por servidores sem os conhecimentos requeridos.
Consta, das fls. 55/64, nova Minuta de RESOLUCAO apresentada
pela DIRETORIA GERAL, que a reputa APTA a ser APROVADA e, por
conseguinte, convertida em instrumento definitivo.
Encaminhados os autos ao MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL, o
douto Procurador, as fls. 74/76, MANIFESTA-SE pela APROVAQAO da proposta
de Minuta de RESOLUCAO de fls. 55/64.
E, resumidamente, o relat6rio.

V 0 TO
O DES. RAIMUNDO EUFRASIO ALVES FILHO (RELATOR):
Compulsando os autos, verifico que a proposta de Minuta de fls.
55/64 contempla a proposta inicial de fls. 30/33, vez que, com as alteracoes
decorrentes da necessidade de conferir maior concisao ao texto, insere
redacoes propostas pelo CONTROLE INTERNO e pela SE£AO DE
ADMINISTRAgAO, ORCAMENTO E FINANCES para determinados artigos,
incluindo dispositivos que a DIRETORIA GERAL visualiza como necessa>ios,
Q
quais sejam, a abrangdncia da atuagao da Comissao Inventariante (art. 6 ), o
procedimento para conferencia dos bens nas Zonas do Interior do Estado
Q
Q
(art. 7 ), o prazo para conclusao do procedimento de inventario (art. 9 ),
bem como as cautelas a serem observadas quando da designacao de
Q
servidor lotado na COCIA para integrar a Comissao Inventariante (art. 8 ,
§42).

\
\

Constato, portanto, que a proposta final apresentada para
disciplinamento da realizacao de inventario de bens permanentes, no ambito
deste TRE/PI, visa ao estabelecimento, de forma inequfvoca e adequada a
realidade fStica da Capital e do Interior do Estado, das competencias para
conferencia de bens pertencentes a Justica Eleitoral, respeitando as
limitacoes de ordem orgamentaria a que este TRIBUNAL esta submetido,
fi
amoldando-se, assim, as diretrizes fixadas no bojo do Processo n . 345/2007,
SADP no. 18.920/2007 e as necessidades detectadas na atual Gestao
Administrativa.
Diante do exposto, VOTO pela_ APROVACAO da MINUTA DE
RESOLUCAO apresentada as fls. 55/64
s, vez que essa Proposta final
demonstra consonincia com as norm
ncia da mate>ia, os objetivos
propostos nos autos, a realidade fina
'ste TRE/PI e o interesse publico
envolvida

\y^o
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ANEXOI
RESOLUCAO TRE-PI N° 214, DE 19 DE JULHO DE 2011

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAU
COMISSAO DE INVENTARIO (ano) - PORTARIA n.° xxx/xxxx

BENS PARA BAIXA
Unidade Administrativa:

Patrimonio N.°Antigo

Estado de
Conservacao*

Descricao

* Antieconomico, bom, danificado, inservivel, irrecuperavel, obsoleto, ocioso, regular ou
ruim
Local e Data:

de

de20

Equipe de Inventario
De acordo

Responsavel pela Unidarde

€U*M
fUi

ANEXO II
RESOLUCAO TRE-PI NO 214, DE 19 DEJULHO DE 2011

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
COMISSAO DE INVENTARIO (ano) - PORTARIA n.° xxx/xxxx
BENS COM PLAQUETA AUSENTE

Patrimonio

N.°

n.°

Antigo

Local e Data:

Equipe de Inventario

Descricao

Modelo

Marca

de

N.° de Serie

Local

Data

de20

Visto
Responsavel pela Unidade

ANEXO
RESOLUCAO TRE-PI N° 214, DE 19 DE JULHO DE 2011

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
COMISSAO DE INVENTARIO (ano) - PORTARIA n.° xxx/xxxx
REGISTRO DE OCORRENCIA DE BENS NAO LOCALIZADOS
UNIDADE ADMINISTRATIVE

Item

Descricao

Patrimdnio

n.°
01
02
03
04
05
06
07

Local e Data:

de

de20

Equipe de Inventario
Estou ciente da nao localizacao dos bens acima relacionados por ocasiao deste
ventario, comprometendo-me a apresentar justificativa a Comissao Permanente de
hventario, no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias a contar desta data, nos termos
a Resolucao TRE-PI n.° 214/2011.
Responsavel pela Unidade

