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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de

suas atribuições legais,

 
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar o valor do “Patrimônio” do

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, principalmente no que tange o estoque de bens
de consumo, os bens permanentes em utilização e os bens imóveis.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Secretaria de Controle Interno da Presidência que

coordene o inventário de Bens Móveis Permanentes e apresente os resultados através de

relatório detalhado de bens em uso (servíveis) e dos bens inservíveis, com seus respectivos

valores, à Diretoria Financeira, no prazo máximo de 60 dias, com o auxílio da comissão

designada na Portaria nº2982/2012.

Art. 2º - Determinar a Secretaria de Controle Interno da Presidência que

coordene o inventário de Bens de Almoxarifado e apresente os resultados através de

relatório detalhado destes bens, com seus respectivos valores, à Diretoria Financeira, até 31

de Dezembro de 2012, com o auxílio da comissão designada na Portaria nº2982/2012.

Art. 3º - Determinar a Diretoria de Engenharia que coordene o inventário de

Bens Imóveis e proceda a respectiva reavaliação destes bens, apresentando os resultados

através de relatório detalhado, com seus respectivos valores, à Diretoria Financeira, no prazo

máximo de 45 dias, com o auxílio da comissão designada na Portaria nº2981/2012.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

                   Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

                   PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLOVIS BEVILÁCQUA”, em São Luís/MA, 22 de

novembro de 2012.

Desembargador ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 2139
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