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PORTARIA NQ 031 DE 23 DE ABRIL DE 1990

PORTARIAS

BOLETIM DE SERVICO V.1 N. 5 TRF-l~ REGIAO

o DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
FEDERAL DA Ie REGIAO, em exerc1cio, no usa de suas atribuiGoes
resolve

REMOVER a servidora CLAUDINETE DOS SANTOS, Tecnico Ju
diciario, Classe "Especial", Referencia NS-25, do Quadro de Pessoal Per
manente da JustiGa Federal de l'e Instancia, da SeGao Judiciaria do Esta
do Maranhao para a SeGao JUdiciaria do Estado do Acre, para acompanha=
menta do ~onjuge, ~gualmente removido, no interesse do serviGo, para a
mesma seGao judiciaria.

NORMAS PARA COMUNICACAO SOBRE EXTRAVIO, DANIFICACAO DE MATERIAL
PERMANENTE E DANIFICACAO DE INSTALACOES

I. As informaGoes sobre extravio, danifica~ao de material permanente e
danifica9ao de instala~oes deverao ser comunicadas diretamente a
S.V. pelo Diretor da area envolvida ou pelo seu substituto eventual,
ou ainda, na falta dos ja citados, pelo responsavel pelo bern patr!
monial ou area onde a instala9ao foi danificada, com as seguintes
informa90es:

EMISSAO: 26/04/90

VIGENCIA: 27/04/90

AFINALIDADE: Agilizar a tomada de conhecimento de ocorrencia com bens
patrimoniais e instala~oes pela Area responsRvel pela Seg~

ran~a e Vigilancia (s.v.), como tambem da necessidade de
racionalizar, normatizar e agilizar 0 processo de apura9ao
de tais ocorrencias.



A Nomenclatura
B ... Nume r-o de serie .
C - Numero de tombamento.
D Numero do Termo de Responsabilidade
E - Numero da sala onde 0 bem esti(va) locali~ado

BOLETIM DE SERVICO V.1 N. 5 TRF-l.c; REGlAO

1.1 - MATERIAL PERMANENTE COM TOMBAMENTO REALIZADO

1.2 - MATERIAL PERMANENTE SEM TOMBAMENTO REALIZADO

,

A - Nomenclatura
B - Numero de serie
C - Numerb do Termo de Responsabilidade provisorio
D - Numero da sala onde esti(va) localizado 0 bem.

1.3 - INSTALACOES

A - Andar, sala au local onde a instalagao esta danificadl
B - Tipo de danificag8.o encontrada

2. Em caso de extravio comprovado de material permanenbe, emque forem nt
rias providencias urgentes e'imediatas, a fim de evjtar-se a C
mac;8.o do fato, deveri 0 Diretor da area envolvida, au seu even
substituto, ou ainda, na falta dos ja citados, 0 responsavel
bern, dar ciencia verbalmente a S.V. para providencias, enviando
morando imediatamente a seguir.

3. 0 responsivel pela S.V. designara um ou mais agentes de
para}>rocederem as diligencias a fim__~e eluc~_dar 0 fato,
a~de pronto, 0 Memorando que deu origem, e orelatorio
gente(s) a Secretaria de Administrag8.o.

4. Tratando-se do desaparecimento de bem patrimonial, as.V., regilt
ra a ocorrencia na repartig8.o polieial competente.

4.1 - 01 (uma) copia da ocorrencia sera anexada ao relatbrio~
caminhada a Secretaria de Administrag8.o.

5. Necessitando de novas diligencias 0 Diretor da Secretaria de A
nistrac;8.o enc~inhara b.processo a Comissao Permanente de ·Sind10
cia.
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