
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N° 504/2014 PRES

Regulamenta os procedimentos a serem
adotados nos casos de exttavio, furto ou roubo de
bens moveis do Tribunale da outras providéncias.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEYPORAL DE GOIAS, no
uso das atribuicdes que Ihe confere o art. 17, inciso XAXIN, da Resolucdo TRE n. 173,
de 11 de maio de 2011 - Regimento Intetno,

CONSTIDERANDO0 disposto nos artigos 97 a 101, da Resolugao TRE n. 113, de
[4 de maio de 2007 — Regulamento Interno.

CONSIDERANDOa nccessidade de regulamentar os procedimentos a serem
adotados em caso de extravio, furto ou roubo, de bens moveis de propriedade do
Tribunal,

RESOLVE:

Art. PA comunicacio, a apuracdo, a tesponsabilizacio, a reposicéo, o
ressarcimento ¢ a baixa de bens méveis do ‘Tribunal, extraviados, furtados ou roubados,
obedecerao ao disposto nesta Portatia.

Art. 2° © extravio, furto ou roubo de qualquer bem moével do Tribunal, devera ser
comunicado a Delegacia de Policia Federal mais proxima, pelo detentor da carga

 

patrimonial, ou por seu substituto, imediatamente apos a constatacao dofato.

Art. 3° De posse do boletim de ocotréncia, ou do termo circunstanciado, o

tesponsavel pela comunicacio devera encaminha-lo, imediatamente, a Secio de Controle
Patrimonial ¢ Almoxarifado — SECPA, via Processo Administrativo Digital ~ PAD, para

abertura de procedimento de extravio, furto ou toubo, acompanhado dos
esclarecimentos que entendernecessétios, além de indicat se pretende efetuar a reposicao
do bemou providenciat 0 ressarcimento,

 



Ast. 4° Apos a instrucio e manifestacao conclusiva da SECPA e da Coordenadoria

de Material ¢ Patriménio - CMP, o procedimento de extravio sera remetido 4 Diretoria-

Geral, para deliberagao ou manifestagao sobre a abertura de sindicdncia ou ptocesso

administrativo disciplinar.

§ 1° Caso naoseja instaurada sindicancia, o procedimentosera instruido com termo

de baixa e submetido a Presidéncia, para a autorizacio da exclusio do bem, no SLAF] e

sistema ASI.

§ 2° Umavez instaurada a sindicancia, o procedimento de extravio, furto ou roubo,

ficara sobrestadoaté a conclusao daquele procedimento.

§ 3° Concluida a sindicancia ou o processo administrativo disciplinar, a cépia da

decisao sera ancxada ao procedimento de extravio, furto ou roubo, que sera submetido a

Administragao deste ‘Tribunal pata decisio sobre a baixa do bem, com ou sem

ressarclmento, ou reposi¢ao.

Art. 5° © responsavel pelo bem desaparecido podera, voluntariamente, fazer a

reposicao deste por outro idéntico ou similar ou, ainda, cecolher o valor correspondente

aos cofres da Unido, por meio de Guia de Recolhimento da Unido - GRU.

§ 1° Nocaso de furto ou roubo, a reposicio ou o ressarcimento serio exigidos, se

fiear comprovadaa culpa doservidor, apds o tramite regular do processo de sindicAncia.

§ 2° Optandopela reposicao do bem, o interessado devera coletar trés orcamentos

e encaminha-los & SECPApata analise.

§ 3° Aceito 6 bem, ointeressado sera comunicado para implementar a aquisicao ¢

apresentar a nota fiscal para regulatizacdo patrimonial.

Ast. 6° Se a op¢ao for pelo ressarcimento, a quantia a ser recolhida sera calculada

com base no valor de aquisigio do bem, registrado no ASI ~ Sistema de Inventdrio

Automatico, considerando-se a depreciagio de 10% (dez por cento) ao ano, até o limite

maximo de 90%(neventa por cento) do valor registrado noSistema.

§ P O valor do recolhimento nao poderser inferior a 10%(dez por cento) do

valor do bem novo,igual ousimilar,

§ 2° Na hipotese do § 1°, 0 interessado devera colher trés orcamentos ¢ submeté-los

a SECPA que, apés andlise, informara ao servidor 0 valor a ser ressarcido, calculado pela

média dos precos orcados.

 



§ 3° © intcressando devera solicitar a emissao da GRU a Coordenadoria de

Orcamento ¢ linangas, recolher a quantia devida e entregar o comprovante 4 SECPA.

Art. 7° A reposicao do bem ou o seu ressatcimento, nio impedem a abertura de

sindicancia para a apuragio do cometimentode falta funcional.

Art. 8° Tanto em caso de reposicao do bem quanto de ressarcimento do valor, os

respectivos Comprovantes serao juntados ao procedimento de extravio que, instruido

com termo de baixa do objeto desaparecido, sera submetido a apreciacao da Presidéncia

para assinatura,

Art. 9° Os casos omissos seraoresolvidos pela Diretoria-Geral.

Art. 10 Usta portaria entrara em vigor na data da sua publicacio.

Goiania, 06 de agosto de 201

  

 

Desembargador WALTER CARLOS LEMES

Presidente


