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São Luís, 28 de Junho de 2019

 

 

 
Às Unidades Judiciais e Administrativas do Poder Judiciário Estadual

 

 
Assunto: regulamenta procedimentos para a campanha “DESTRALHA”

 

 
Prezado(a) Senhor(a),

 

 
Visando proporcionar maior eficiência à campanha “Destralhe – mais sustentabilidade e menos

desperdício”, edição 2019, solicitamos que, para devolução de materiais permanentes e de

materiais de consumo, sejam seguidos os procedimentos detalhados na INFORMA-DAP-92019 e

INFORMA-DAM-32019, respectivamente, que seguem em anexo.

 

 
Atenciosamente,

MARIO LOBAO CARVALHO
Diretor Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça

Gabinete do Diretor Geral
Matrícula 128074
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INFORMA-DAP - 92019
Código de validação: C355875DE5

 
 
A DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL, por sua Chefe, subscrevente, à vista da
CAMPANHA DESTRALHE, assim como a disciplina dos procedimentos de baixa e alienação,
na modalidade doação patrimonial, de bens móveis no âmbito do Poder Judiciário Maranhense,
INFORMA:
 
1 - que a "CAMPANHA DESTRALHE", linhas gerais, tem como objetivo incentivar o uso
racional e inteligente dos materiais de expediente, permanentes e de informática por servidores e
magistrados, através da devolução de materiais que não estão sendo usados pelos setores;
 
2 - que, especificamente em relação aos materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos, etc,
excetos materiais de tecnologia da informação), dentre os materiais que não estão sendo
utilizados pelas Unidades Administrativas e Judiciais, há:
 
a) os bens que estão ociosos nas Unidades, embora novos ou em boas condições de uso e que
possam ser utilizados pelas demais Unidades deste Tribunal de Justiça;
 
b) os bens cujo uso intensivo ou prolongado tenham-os tornados obsoletos ou lhes causado
desgastes ou avarias que não justifiquem a aplicação de recursos para sua recuperação, nem seja
recomendada a doação, haja vista sua completa imprestabilidade;
 
c) os bens reaproveitáveis, considerados ociosos ou antieconômicos. Esses são ociosos porque,
embora em perfeitas condições de uso, não estão sendo aproveitados pelo serviço público,
àqueles são antieconômicos porque suas manutenções são excessivamente onerosas, ou seus
rendimentos precários, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 

2 - que, nessa linha de raciocínio, todas as Unidades Administrativas e Judiciais, salvo os
Termos da Comarca da Ilha de São Luís, no processo de verificação dos materiais permanentes
que não estejam sendo usados, e que pretendem devolver no bojo da "CAMPANHA
DESTRALHE", de modo a observarem a disciplina da PORTARIA-GP - 302019, a qual dispõe
sobre a baixa e alienação, na modalidade doação patrimonial de bens móveis reaproveitáveis no
âmbito do Poder Judiciário, deverão avaliar o estado de conservação dos materiais e fazer como
segue:
I - caso se tratem de materiais novos ou em boas condições de uso e que possam ser utilizados
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pelas demais Unidades deste Tribunal de Justiça, mas estão ociosos (conforme letra "a" do item
"2"), esses materiais deverão ser devolvidos aproveitando a rota de entrega, desde que haja
requisição no sistema Digidoc, com o assunto “Devolução de Material Permanente”;
 
II - caso se tratem de materiais inservíveis (conforme letra "b" do item "2"), isto é, quebrados,
danificados, deteriorados, não servindo nem mesmo para doação, as Unidades deverão proceder
à Baixa Patrimonial desses bens, a teor do art. 4º da PORTARIA-GP - 302019, sendo certo que o
desfazimento será da responsabilidade de cada unidade, conforme a legislação ambiental, de
modo que não devem fazer requisição para devolução nem devolvê-los pelos caminhões de
entregas; e
 
III - caso se tratem de materiais reaproveitáveis (conforme letra "c" do item "2"), as Unidades
deverão proceder à alienação desses bens, via doação, conforme procedimento previsto no art.
5º, PORTARIA-GP - 302019, sendo certo que tais materiais não deverão ser devolvidos pelos
caminhões de entrega.
 
3 - que, por fim, dê-se ciência à todas Unidades Judiciais e Administrativas dessa E. Corte para
que a devolução de materiais permanentes, no âmbito da 'CAMPANHA DESTRALHE", ocorra
na mais estrita consonância com a PORTARIA-GP - 302019, conforme procedimento delineado
acima.
 
Era o que cabia informar.
 
 

FERNANDA MELO LINDOSO
Chefe de Divisao de Administração Patrimonial

Divisão de Administração Patrimonial
Matrícula 106500
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INFORMA-DAM - 32019
Código de validação: B4EC989577

Assunto: Campanha do Destralhe
 
Diante do lançamento da Campanha do Destralhe 2019 e visando disciplinar a devolução dos
materiais de consumo, em razão da existência do MEMO-GDG-1312018, informo que a
devolução dos materiais de consumo obedecerá ao seguinte procedimento:
 

Cadastramento de requisição no sistema Digidoc, com o assunto “DEVOLUÇÃO DE1.
MATERIAL DE CONSUMO”;
Deve ser anexado à requisição, TERMO DE DEVOLUÇÃO com a relação dos materiais a2.
serem devolvidos, especificando quais os materiais, a quantidade a ser devolvida de cada
item e se os itens são novos ou usados, em condição de uso. A referida ficha deverá ser
assinada pelo responsável do setor;
Os materiais deverão ser acondicionados em caixas identificadas, com a relação dos itens3.
que estão armazenados nas mesmas, ficando localizadas em local de fácil acesso para
recolhimento por parte da equipe de terceirizados;
Os itens serão recolhidos no momento em que for efetuada a entrega de materiais no setor,4.
respeitando a disponibilidade de espaço físico nos veículos utilizados pela Divisão de
Administração de Material;
Somente serão recolhidos os itens que estiverem listados na requisição aprovada pela5.
Divisão de Administração de Material via Digidoc;
As comarcas do interior do estado deverão cadastrar as requisições de devolução de6.
material de consumo na mesma semana em que realizarem os pedidos bimestrais,
respeitando o cronograma anual, para viabilizar o planejamento de recolhimento nas rotas
inteligentes.
Materiais de consumo danificados e irrecuperáveis, utilizar a requisição “DEVOLUÇÃO7.
DE MATERIAL DE CONSUMO”, anexando o TERMO DE BAIXA. O material deverá
aguardar a tramitação processual e autorização da autoridade competente, para ser
descartado.

 
Segue, em anexo, os formulários para juntada na requisição de devolução e baixa dos materiais
de consumo.
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ALBERTO BRUNO CUNHA DUARTE
Chefe da Divisão de Administração de Material

Divisão de Administração de Material
Matrícula 107581
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