
PORTARIA/SECAD 2 DE 29/11/2011

Institui comissão para realizar Inventário de Bens Permanentes, relativo ao exercício de 2011.

O DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, em face da subdelegação de 
competência atribuída pela Portaria/DIGES/600-587, art. 2º, IV, de 11/12/2008, 

CONSIDERANDO:
a) a necessidade de se proceder ao inventário patrimonial, para efeito de comprovação de existência física dos bens móveis e sua localização;
b) que o inventário físico será realizado por comissão, conforme o disposto na IN 14-15-TRF1;
c) que o inventário integra as atividades relativas ao encerramento do exercício financeiro e comporá a prestação de contas do exercício de 

2011 deste Tribunal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Fabiano Costa Lucindo, matrícula TR25003, Adelmo dos Santos Lombardi Balbi, matrícula TR181103 e 

Anderson de Azevedo TR 300543, para compor a Comissão Anual de Inventário de Bens Permanentes, relativo ao exercício de 2011.
Art. 2º A Comissão será presidida pelo servidor Fabiano Costa Lucindo e, em seus impedimentos legais, pelo servidor Adelmo dos Santos 

Lombardi Balbi.
Art. 3º O Supervisor da Divisão de Material e Patrimônio – SEMIB, ou seu substituto, prestará o apoio necessário às atividades da Comissão.
Art. 4º Durante a realização do inventário patrimonial é vedada a movimentação de bens sem a devida autorização da Comissão, sob pena 

de responsabilização do detentor da carga patrimonial.
Art. 5º Os titulares das unidades serão responsáveis pela prestação das informações solicitadas pela Comissão de Inventário de Bens 

Patrimoniais.
Art. 6º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização do inventário anual dos bens móveis do Tribunal, em conformidade com 

a IN-14-15 deste Tribunal.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

•	 Portaria assinada pelo diretor da Secretaria de Administração, Ruiter Roberto Ramos.
•	 Publicada no Boletim de Serviço n. 221 de 30/11//2011.


