PARECER DO ÓRGÃO DE
CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PIAUÍ
ANO 2018

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE INTERNO - SCI
Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Despacho Nº 4031/2019 - PJPI/TJPI/SCI
Considerando a Instrução Normativa TCE n. 07/2017 que dispõe sobre a forma e prazo
de prestação de contras ao Tribunal de Contas do Estado- PI;
Considerando a Instrução Normativa TCE n. 02/2017 que dispõe sobre a observância
da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito das unidades jurisdicionadas do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Considerando a Prestação de Contas da Unidade Gestora - 040101 - Secretaria de
Orçamento e Finanças do TJ-PI, referente ao mês de Dezembro/2018, instruída nos autos do Processo
n. 19.0.000003442-0.
Considerando as peças analisadas, conforme detalhamento abaixo:
BASE
LEGAL

ART.0819679

DOCUMENTO

N.
DOCUMENTO

1 - Extrato Conta Corrente BB n.
64329-7
0821072
0821134

2 - Extrato Conta Corrente BB n. 0821158
10433-7
0821151

IN n.
07/2017
TCE/PI

Art. 5º - I - extratos das contas
correntes emitidos por instituição
bancária, inclusive das não
movimentadas;

3 - Extrato Conta Corrente CEF
n. 1-5
4 - Extrato Conta Corrente CEF
n. 2-3

0821165
0821377
0821921 0821938 0821942 0821944 0821948

5 - Extrato Conta Corrente CEF
n. 20-1
6 - Extrato Precatórios
Municipais
7 - Extrato Precatório Estado
1 - Extrato Conta Investimento
BB n. 64329-7
2 - Extrato Conta Investimento
BB n. 10433-7

IN n.
Art. 5º - II - extratos das contas de
07/2017
Despacho 4031 (0835972)

3 - Extrato Conta Investimento
CEF n. 1-5
4 - Extrato Conta Investimento
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0821160
0821162
0821167

07/2017
aplicação financeira emitidos por
instituição bancária;
TCE/PI

4 - Extrato Conta Investimento
CEF n. 2-3
5 - Extrato Conta Investimento
CEF n. 20-1
6 - Extrato Conta Investimento
CEF n. 2378-6P

0821163
0821165
0821170
0821171

7 - Extrato Conta Investimento
CEF n. 2494-4
IN n.
Art. 5º - III demonstrativo dos
07/2017
recursos diretamente arrecadados
(anexo II);
TCE/PI

ANEXO II - Demonstrativo dos
Recursos Diretamente
Arrecadados

0822477

Art. 5º - IV - demonstrativo dos
convênios firmados com Municípios
e instituições públicas, dos termos
de colaboração, termos de fomento e
acordos de cooperação firmados
IN n.
com Organizações da Sociedade
07/2017
Civil, dos contratos de gestão
firmados com Organizações Sociais,
TCE/PI
dos termos de parceria firmados com
Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público, bem como dos
respectivos aditivos celebrados no
mês (anexo III);

ANEXO III - Demonstrativo de
Termos Firmados Com
Entidades Públicas e Privadas
(Convênios)

0823784

Art. 5º - V - demonstrativo dos
recursos repassados aos
IN n.
Municípios, às instituições públicas,
07/2017
às Organizações da Sociedade
Civil, às Organizações Sociais, e às
TCE/PI
Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (anexo IV);

ANEXO IV - Demonstrativo dos
Recursos Repassados aos
Municípios, às Instituições
Públicas, às Organizações
0822485
da Sociedade Civil, às
Organizações Sociais, e às
Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público

IN n.
07/2017
TCE/PI

ANEXO V - Demonstrativo
dos Adiantamentos/Suprimentos 0822491
DE Fundos

Art. 5º - VI - demonstrativo dos
suprimentos de fundos ou
adiantamentos concedidos (anexo
V);
Art. 1º Todos os órgãos/entidades
jurisdicionados do Tribunal de
Despacho 4031 (0835972)
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Contas do Estado do Piauí
encaminharão através do Sistema
Documentação WEB, juntamente
com a Prestação de Contas Mensal,
relação das despesas liquidadas do
mês, pagas ou não, ordenadas por
fonte de recursos, referentes às
IN n.
obrigações relativas ao fornecimento
02/2017
Observância da Ordem
de bens, locações, realizações de
Cronológica de Pagamentos
obras e prestação de serviços,
TCE/PI
obedecida a estrita ordem
cronológica das datas de suas
liquidações, elaborando uma
relação para cada unidade
orçamentária e/ou para cada
unidade executora, quando houver
unidades de execução orçamentária
que não possuam dotações próprias
consignadas no orçamento

0834906

Art. 6º Os órgãos de que trata o art.
5º desta Instrução Normativa
enviarão ao Tribunal de Contas, a
título de prestação de contas anual,
de forma consolidada, até o último
IN n.
dia do mês de janeiro do exercício
07/2017
Relação dos gestores e
seguinte:
ordenadores de despesas
I – relação dos gestores e
TCE/PI
ordenadores de despesas com os
respectivos períodos de gestão,
indicando a data de publicação dos
atos de designação
correspondentes;

0823082

Art. 6º Os órgãos de que trata o art.
5º desta Instrução Normativa
enviarão ao Tribunal de Contas, a
título de prestação de contas anual,
IN n.
de forma consolidada, até o último
Inventário patrimonial dos bens
07/2017 dia do mês de janeiro do exercício
que compõem o ativo
seguinte:
imobilizado
TCE/PI II – inventário patrimonial dos bens
que compõem o ativo imobilizado
contendo, no mínimo, localização,
condições de uso e o número do
tombamento dos bens;

0834320

A Superintendência de Controle Interno verificou que os demonstrativos apresentados
pela Secretaria de Orçamento e Finanças do TJ-PI (UG 040101) estão em conformidade com as
Despacho 4031 (0835972)
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exigências legais.
Retorna-se os autos à Unidade Gestora para providências quanto à assinatura do rol de
responsáveis nas peças acostadas, bem como o seu envio ao TCE/PI na data limite de 31/01/19.
Documento assinado eletronicamente por Isabela Tabatinga do Rego Lopes, Servidor /
TJPI, em 24/01/2019, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php
informando o código verificador 0835972 e o código CRC 5517735C.

19.0.000003442-0

0835972v4

Despacho 4031 (0835972)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE INTERNO - SCI
Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Despacho Nº 2408/2019 - PJPI/TJPI/SCI
Considerando a Instrução Normativa TCE n. 07/2017 que dispõe sobre a forma e prazo
de prestação de contras ao Tribunal de Contas do Estado- PI;
Considerando a Instrução Normativa TCE n. 02/2017 que dispõe sobre a observância
da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito das unidades jurisdicionadas do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Considerando a Prestação de Contas da Unidade Gestora - 040105 - FERMOJUPI
– Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Piauí, referente ao
mês de Dezembro/2018, instruída nos autos do Processo n. 19.0.000003049-2.
Considerando as peças analisadas, conforme detalhamento abaixo:
BASE
LEGAL

IN n. 07/2017
- TCE/PI

ART.

DOCUMENTO

N.
DOCUMENTO

1 - Extrato Conta Corrente CEF n.10-4

0819073

2 - Extrato Conta Corrente CEF n. 21-0

0819074

3 - Extrato Conta Corrente CEF n. 134Art. 5º - I - extratos das contas correntes
8
emitidos por instituição bancária,
inclusive das não movimentadas;
4 - Extrato Conta Corrente BB n. 96652

0819075
0819076
0819076
0819077

5 - Extrato Conta Corrente BB n.
400106-0
1 - Extrato Conta Investimento CEF
n.10-4
2 - Extrato Conta Investimento CEF n.
21-0

IN n. 07/2017
- TCE/PI

3 - Extrato Conta Investimento CEF n.
Art. 5º - II - extratos das contas de 134-8
aplicação financeira emitidos por
instituição bancária;
4 - Extrato Conta Investimento BB n.
9665-2
5 - Extrato Conta Investimento BB n.
400106-0

0819078
0819079
0819080
0819081
0819082
0819083

6 - Extrato Conta Investimento BB n.
1720-4P
IN n. 07/2017
- TCE/PI

Art. 5º - III demonstrativo dos recursos
diretamente arrecadados (anexo II);

ANEXO
II - Demonstrativo dos
Recursos Diretamente Arrecadados

Art. 5º IV - demonstrativo dos
convênios firmados com Municípios e
Despacho 2408 (0825528)
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0819084

instituições públicas, dos termos de
colaboração, termos de fomento e
acordos de cooperação firmados com
Organizações da Sociedade Civil, dos
contratos de gestão firmados com
Organizações Sociais, dos termos de
parceria firmados com Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público,
bem como dos respectivos aditivos
celebrados no mês (anexo III);

ANEXO III - Demonstrativo de Termos
Firmados Com Entidades Públicas e
Privadas (Convênios)

0826280

IN n. 07/2017
- TCE/PI

Art. 5º - V - demonstrativo dos recursos
repassados
aos
Municípios,
às
instituições públicas, às Organizações
da Sociedade Civil, às Organizações
Sociais, e às Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (anexo IV);

ANEXO IV - Demonstrativo dos
Recursos Repassados aos Municípios,
às Instituições Públicas, às Organizações
da Sociedade Civil, às Organizações
Sociais, e às Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Pùblico

0819088

IN n. 07/2017
- TCE/PI

Art. 5º - VI - demonstrativo dos
suprimentos
de
fundos
ou
adiantamentos concedidos (anexo V);

ANEXO
V Demonstrativo
dos
Adiantamentos/Suprimentos DE
Fundos Concedidos

0819089

IN
02/2017
TCE/PI

Art. 1º Todos os órgãos/entidades
jurisdicionados do Tribunal de Contas
do Estado do Piauí encaminharão
através do Sistema Documentação
WEB, juntamente com a Prestação de
Contas Mensal, relação das despesas
liquidadas do mês, pagas ou não,
ordenadas por fonte de recursos,
referentes às obrigações relativas ao
fornecimento de bens, locações,
realizações de obras e prestação de
serviços, obedecida a estrita ordem
cronológica das datas de suas
liquidações, elaborando uma relação
para cada unidade orçamentária e/ou
para cada unidade executora, quando
houver
unidades
de
execução
orçamentária que não possuam dotações
próprias consignadas no orçamento

Observância da Ordem Cronológica de
0819803
Pagamentos

IN n. 07/2017
- TCE/PI

IN
07/2017
TCE/PI

n.
-

n.
-

Art. 16. A prestação de contas dos
fundos
especiais
deverá
ser
encaminhada, mensalmente, a esta Corte
de Contas na forma e prazo
estabelecidos nos termos do art. 5º desta
Instrução Normativa.
§ 1º A prestação de contas do mês de
dezembro conterá ainda:
a) cópia do parecer do órgão
deliberativo e/ou do conselho sobre a
fiscalização e acompanhamento do
desenvolvimento de suas ações, quando
houver;
b) cópia do parecer do órgão de controle
interno ao qual o fundo esteja vinculado

Despacho 2408 (0825528)

Parecer do órgão deliberativo e/ou
conselho sobre a fiscalização e X
acompanhamento do desenvolvimento de
suas ações;
Parecer do órgão de controle interno ao 0838384
qual o fundo esteja vinculado
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A Superintendência de Controle Interno verificou que os demonstrativos apresentados
pela FERMOJUPI – Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Piauí
(UG 040105), relativos à prestação de contas mensal referente a competência de dezembro de 2018
estão em conformidade com as exigências legais.
Convém registrar que até a presente data não consta parecer do órgão/conselho,
conforme exigido pelo art. 16, §1º, 'a', da IN TCEPI 07/17.
Retorna-se os autos à Unidade Gestora para providências quanto à assinatura do rol de
responsáveis nas peças acostadas, bem como o seu envio ao TCE/PI na data limite de 31/01/2019.
Documento assinado eletronicamente por Isabela Tabatinga do Rego Lopes, Servidor /
TJPI, em 25/01/2019, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php
informando o código verificador 0825528 e o código CRC 8613D191.

19.0.000003049-2

0825528v5

Despacho 2408 (0825528)

SEI 19.0.000003049-2 / pg. 3

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE INTERNO - SCI
Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Despacho Nº 3877/2019 - PJPI/TJPI/SCI
Considerando a Instrução Normativa TCE n. 07/2017 que dispõe sobre a forma e prazo
de prestação de contras ao Tribunal de Contas do Estado- PI;
Considerando a Instrução Normativa TCE n. 02/2017 que dispõe sobre a observância
da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito das unidades jurisdicionadas do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Considerando a Prestação de Contas da Unidade Gestora - 040106 - Escola
Judiciária do Piauí- EJUD, referente ao mês de Dezembro/2018, instruída nos autos do Processo
n. 19.0.000003037-9 .
Considerando as peças analisadas, conforme detalhamento abaixo:
BASE
LEGAL
IN n.
07/2017
TCE/PI

ART.0819679

Art. 5º - I - extratos das contas
correntes emitidos por instituição
bancária, inclusive das não
movimentadas;

IN n.
Art. 5º - II - extratos das contas de
07/2017
aplicação financeira emitidos por
instituição bancária;
TCE/PI

IN n.
Art. 5º - III demonstrativo dos
07/2017
recursos diretamente arrecadados
(anexo II);
TCE/PI

DOCUMENTO
1 - Extrato Conta Corrente:
CEF: AG: 4025 -C/C: 288-3
2 - Extrato Conta Corrente: BB:
AG: 3791-5 - C/C: 400.126-5
1 - Extrato Conta Investimento
CEF: AG: 4025 - C/C: .288-3

0819003
0819002

0819005

2 - Extrato Conta Investimento
0819006
CEF: AG: 4025 - Conta: 2.311-5
3 - Extrato Conta Corrente: BB:
AG: 3791-5 - C/C: 400.126-5

ANEXO II - Demonstrativo dos
Recursos Diretamente
Arrecadados

Art. 5º - IV - demonstrativo dos
convênios firmados com Municípios
e instituições públicas, dos termos
de colaboração, termos de fomento e
acordos de cooperação firmados
ANEXO III - Demonstrativo de
IN n.
com Organizações da Sociedade
07/2017
Termos Firmados Com
Civil, dos contratos de gestão
Entidades Públicas e Privadas
Despacho 3877 (0834933)

N.
DOCUMENTO

SEI 19.0.000003037-9 / pg. 1

0819004

0819007

0819679

Entidades Públicas e Privadas
firmados com Organizações Sociais,
TCE/PI
(Convênios)
dos termos de parceria firmados com
Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público, bem como dos
respectivos aditivos celebrados no
mês (anexo III);

Art. 5º - V - demonstrativo dos
recursos repassados aos
IN n.
Municípios, às instituições públicas,
07/2017
às Organizações da Sociedade
Civil, às Organizações Sociais, e às
TCE/PI
Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (anexo IV);

ANEXO IV - Demonstrativo dos
Recursos Repassados aos
Municípios, às Instituições
Públicas, às Organizações
0819008
da Sociedade Civil, às
Organizações Sociais, e às
Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público

IN n.
07/2017
TCE/PI

ANEXO V - Demonstrativo
dos Adiantamentos/Suprimentos 0819011
DE Fundos

Art. 5º - VI - demonstrativo dos
suprimentos de fundos ou
adiantamentos concedidos (anexo
V);

Art. 1º Todos os órgãos/entidades
jurisdicionados do Tribunal de
Contas do Estado do Piauí
encaminharão através do Sistema
Documentação WEB, juntamente
com a Prestação de Contas Mensal,
relação das despesas liquidadas do
mês, pagas ou não, ordenadas por
fonte de recursos, referentes às
IN n.
obrigações relativas ao fornecimento
02/2017
Observância da Ordem
de bens, locações, realizações de
Cronológica de Pagamentos
obras e prestação de serviços,
TCE/PI
obedecida a estrita ordem
cronológica das datas de suas
liquidações, elaborando uma
relação para cada unidade
orçamentária e/ou para cada
unidade executora, quando houver
unidades de execução orçamentária
que não possuam dotações próprias
consignadas no orçamento
Art. 6º Os órgãos de que trata o art.
5º desta Instrução Normativa
enviarão ao Tribunal de Contas, a
título de prestação de contas anual,
Despacho 3877 (0834933)
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0819013

de forma consolidada, até o último
IN n.
dia do mês de janeiro do exercício
07/2017
Relação dos gestores e
seguinte:
ordenadores de despesas
I – relação dos gestores e
TCE/PI
ordenadores de despesas com os
respectivos períodos de gestão,
indicando a data de publicação dos
atos de designação
correspondentes;
Art. 6º Os órgãos de que trata o art.
5º desta Instrução Normativa
enviarão ao Tribunal de Contas, a
título de prestação de contas anual,
IN n.
de forma consolidada, até o último
Inventário patrimonial dos bens
07/2017 dia do mês de janeiro do exercício
que compõem o ativo
seguinte:
imobilizado
TCE/PI II – inventário patrimonial dos bens
que compõem o ativo imobilizado
contendo, no mínimo, localização,
condições de uso e o número do
tombamento dos bens;

0819059

0823217

A Superintendência de Controle Interno verificou que os demonstrativos apresentados
pela Escola Judiciária do Estado do Piauí (UG 040106) estão em conformidade com as exigências legais.
Retorna-se os autos à Unidade Gestora para providências quanto à assinatura do rol de
responsáveis nas peças acostadas, bem como o seu envio ao TCE/PI na data limite de 31/01/19.
Documento assinado eletronicamente por Isabela Tabatinga do Rego Lopes, Servidor /
TJPI, em 23/01/2019, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php
informando o código verificador 0834933 e o código CRC 828DBDC9.

19.0.000003037-9

0834933v3

Despacho 3877 (0834933)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE INTERNO - SCI
Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Despacho Nº 2369/2019 - PJPI/TJPI/SCI
Considerando a Instrução Normativa TCE n. 07/2017 que dispõe sobre a forma e prazo
de prestação de contras ao Tribunal de Contas do Estado- PI;
Considerando a Instrução Normativa TCE n. 02/2017 que dispõe sobre a observância
da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito das unidades jurisdicionadas do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Considerando a Prestação de Contas da Unidade Gestora - 040103 - Corregedoria
Geral de Justiça do Estado do Piauí, referente ao mês de Dezembro/2018, instruída nos autos do
Processo n. 19.0.000000596-0.
Considerando as peças analisadas, conforme detalhamento abaixo:
BASE
LEGAL

ART.

IN n. 07/2017
- TCE/PI

Art. 5º - I - extratos das contas correntes
emitidos por instituição bancária,
inclusive das não movimentadas;

1 - Extrato Conta Corrente n.14-7

0808959

2 - Extrato Conta Corrente n. 257-3

0808945

IN n. 07/2017
- TCE/PI

Art. 5º - II - extratos das contas de
aplicação financeira emitidos por
instituição bancária;

1 - Extrato Conta Investimento n. 14-7

0808992

2 - Extrato Conta Investimento n. 253-7

0808969

IN n. 07/2017
- TCE/PI

Art. 5º - III demonstrativo dos recursos
diretamente arrecadados (anexo II);

ANEXO
II - Demonstrativo dos
Recursos Diretamente Arrecadados

0810810

IN n. 07/2017
- TCE/PI

Art. 5º IV - demonstrativo dos
convênios firmados com Municípios e
instituições públicas, dos termos de
colaboração, termos de fomento e
acordos de cooperação firmados com
Organizações da Sociedade Civil, dos
contratos de gestão firmados com
Organizações Sociais, dos termos de
parceria firmados com Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público,
bem como dos respectivos aditivos
celebrados no mês (anexo III);

ANEXO III - Demonstrativo de Termos
Firmados Com Entidades Públicas e
Privadas (Convênios)

0819556

IN n. 07/2017
- TCE/PI

Art. 5º - V - demonstrativo dos recursos
repassados
aos
Municípios,
às
instituições públicas, às Organizações
da Sociedade Civil, às Organizações
Sociais, e às Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (anexo IV);

ANEXO IV - Demonstrativo dos
Recursos Repassados aos Municípios,
às Instituições Públicas, às Organizações
da Sociedade Civil, às Organizações
Sociais, e às Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público

0810816

IN n. 07/2017
- TCE/PI

Art. 5º - VI - demonstrativo dos
suprimentos
de
fundos
ou
adiantamentos concedidos (anexo V);

ANEXO
V Demonstrativo
dos
Adiantamentos/Suprimentos DE
Fundos Concedidos

0817092

DOCUMENTO

Art. 1º Todos os órgãos/entidades
jurisdicionados do Tribunal de Contas
Despacho 2369 (0825299)
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N.
DOCUMENTO

IN
02/2017
TCE/PI

IN
02/2017
TCE/PI

IN
02/2017
TCE/PI

n.
-

n.
-

n.
-

do Estado do Piauí encaminharão
através do Sistema Documentação
WEB, juntamente com a Prestação de
Contas Mensal, relação das despesas
liquidadas do mês, pagas ou não,
ordenadas por fonte de recursos,
referentes às obrigações relativas ao
fornecimento de bens, locações,
realizações de obras e prestação de
serviços, obedecida a estrita ordem
cronológica das datas de suas
liquidações, elaborando uma relação
para cada unidade orçamentária e/ou
para cada unidade executora, quando
houver
unidades
de
execução
orçamentária que não possuam dotações
próprias consignadas no orçamento

Observância da Ordem Cronológica de
0814901
Pagamentos

Art. 6º Os órgãos de que trata o art. 5º
desta Instrução Normativa enviarão ao
Tribunal de Contas, a título de prestação
de contas anual, de forma consolidada,
até o último dia do mês de janeiro do
exercício seguinte:
I – relação dos gestores e ordenadores
de despesas com os respectivos períodos
de gestão, indicando a data de
publicação dos atos de designação
correspondentes;

Relação dos gestores e ordenadores de
0814994
despesas

Art. 6º Os órgãos de que trata o art. 5º
desta Instrução Normativa enviarão ao
Tribunal de Contas, a título de prestação
de contas anual, de forma consolidada,
até o último dia do mês de janeiro do
exercício seguinte:
II – inventário patrimonial dos bens que
compõem o ativo imobilizado contendo,
no mínimo, localização, condições de
uso e o número do tombamento dos
bens;

Inventário patrimonial dos bens que
0814980
compõem o ativo imobilizado

A Superintendência de Controle Interno verificou que os demonstrativos apresentados
pela Corregedoria Geral de Justiça (UG 040103) estão em conformidade com as exigências legais.
Retorna-se os autos à Unidade Gestora para providências quanto à assinatura do rol de
responsáveis nas peças acostadas, bem como o seu envio ao TCE/PI na data limite de 31/01/19.

Documento assinado eletronicamente por Isabela Tabatinga do Rego Lopes, Servidor /
TJPI, em 23/01/2019, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php
informando o código verificador 0825299 e o código CRC F7A3FE41.
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