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DISPOE SOBRE 0 SERVI<;;O DE CONTROLE
PATRIMONIAL DO TRIBUNAL REGIONAL E
LEITORAL DE MATO GROSSO.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL ·

DE

MATO GROSSO, no usc de suas atribuig~es conferidas pelo
artigo 22, incise II, do Regimento Interne,

R E S 0 L V E,

0 Servigo de Centrale Patrimonial, suborArtigo lQ
,
sera
dinado ~ Diretoria de Coordenag~o Administrativa,
desempenhado per funcion~rio designado.
Par~grafo lQ

a)

A ele incumbe:

organizar e manter atualizado o cadastre de bens i-

m6veis, de que o Tribunal seja propriet~rio;
b)

,

organizar e manter atualizado o cadastre de bens mo

v~is e respectiva lotag~o;

c)

catalogar e codificar o material em uso,

propondo

medidas para sua padronizag~o;
d) propor a alienag~o de material considerado inservivel;
e) fornecer elefentos para a contabilidade patrimonial;
f)

executar o expediente relacionado com os servigos

a

seu cargo, praticando todos os demais atos determinados
pelas autoridades competentes.
Atraves do Setor de Almoxarifado:
Artigo 2Q
a) manter almoxarifados e dep6sitos em tipo e numero a
dequados para a guarda do material, atendendo ~s requisigoes autorizadas;
n cessidades de su rimento de material,

fornecendo as especificagoes;
c) executar a escriturag~o do material adquirido e recebido,
adotando as medidas necess~rias para a confer~ncia, certificados e registros;
d) prever o material destinado ·~s eleigoes, bern como ao

nor

mal funcionamento do Tribunal, fornecendo elementos ~ Secretaria de Coordenag~o Administrativa;
e) prestar contas, anualmente, do material entregue a sua
guarda e responsabilidade;
f) executar o expediente relacionado com os servigos a

seu

cargo, praticando todos os demais atos determinados pelas au
toridades competentes.
Esta Resolug~o entrar~ em vigor. na data de
Artigo 3Q
publicagio, revogadas as disposigoes em contr~rio.

sua

SALA DAS SESSOES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, em 30 de maio de 1.990.
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