
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO SJ DIREF

Considerando  a  Informação  Secad  4654378,  acerca  dos  procedimentos  a  serem
adotados no Inventário 2017,   DETERMINO:

1) a constituição de duas comissões de inventário distintas: (i) uma para realizar o
inventário  anual  do  almoxarifado,  para  conferência  do  material  de  consumo estocado;  (ii)  e  outra
destinada ao inventário anual do patrimônio, para controle do material permanente;

2) que a constituição das Comissões de Inventário, tanto de almoxarifado quanto a de
patrimônio,  seja  composta  por  1(um)  servidor  da  Sevit,  que  será  designado  o  presidente,  1  (um)
servidor da Sepat e 1 (um) Semat, estes últimos designados como membros auxiliares;

3)   que  os  dirigentes  das  unidades  detentoras  de  bens  móveis  indiquem   1(um)
servidor  que  ficará responsável  pelo pré-inventário  na  respectiva  Unidade,  cuja tarefa  consiste  em
realizar o levantamento dos bens, registrar aqueles não encontrados e encaminhar para a comissão de
inventário de patrimônio o resultado apurado.

Publique-se.
 
Ao Nuint,
Para indicar dois servidores da Sevit para compor a Comissão de Inventário 2017 de

Almoxarifado e a  Comissão de Inventário 2017 de Patrimônio, que terão a atribuição de presidente da
respectiva comissão.

 
Ao Nucaf,
Para  indicar  um servidor  da  Sepat  e  um da  Semat,  para  atuarem como membros

auxiliares na Comissões de Inventário 2017, tanto de Almoxarifado quanto a de Patrimônio.
 
À Secad,
1) para elaborar a Portaria de constituição das Comissões de Inventário 2017;
2) para expedir circular aos Juízes Federais das Varas, Coordenadores dos Juizados

Especiais  e  das  Turmas  Recursais,  bem  como  aos  Diretores  das  Unidades  Administrativas,  para 
indicarem  1(um)  servidor  da  respectiva  Unidade,  que  ficará  responsável  pela  realização  do
pré-inventário.

 
Kátia Balbino de Carvalho Ferreira

Juíza Federal Diretora do Foro
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