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Diário n. 2750 de 01 de Dezembro de 2020

CADERNO 1 - ADMINISTRATIVO > PRESIDÊNCIA > GABINETE

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 871, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

Altera o Decreto Judiciário nº 735, de 13 de outubro de 2020, que disciplina
a realização do inventário físico anual dos bens móveis e imóveis nas
unidades do Poder Judiciário do Estado da Bahia no ano de 2020, constitui
a Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis – CIBMI e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA , no uso de suas
atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Alterar o caput do art. 1º e o art. 12 do Decreto Judiciário nº 735, de 13 de outubro de 2020 , que
passam a ter a seguinte redação:

Art. 1º Determinar a realização de inventário físico anual dos bens móveis e imóveis em todas as
unidades do Poder Judiciário do Estado da Bahia, durante o período compreendido entre os dias 15
de outubro a 07 de dezembro de 2020, observando a relação da carga patrimonial disponível no
sítio eletrônico deste Tribunal, através do sistema Inventário On-Line, para os bens móveis.

(…)

Art. 12 Deverão ser observadas as seguintes datas limites para conclusão do inventário
regulamentado por este Decreto:

I – 07 de dezembro de 2020 – conclusão das atividades previstas nos artigos 4º, 5º e 6º deste
Decreto;

II – 31 de dezembro de 2020 – relatório conclusivo do inventário anual de 2020 pela Comissão de
Inventário; e

III – 07 de janeiro de 2021 – entrega do relatório conclusivo do inventário anual de 2020 pela
Comissão de Inventário às Diretorias de Suprimento e Patrimonial – DSP e de Finanças –
DFA.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 30 de
novembro de 2020.

 

Desembargador LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente


