ORGANIZAÇÃO PREDIAL

MATERIAL DE CONSUMO: SOLICITAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE

Solicitação
A solicitação de material de consumo deve ser feita pelo sistema
SISMATWEB, cujo caminho para acesso é:
INTRANET > SERVIÇOS > SISTEMAS > SISTEMA DE CONTROLE
DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAL NA WEB.
Para tanto, a Direção do Fórum deve indicar dois servidores
para serem responsáveis pelo pedido de material. Os indicados devem
solicitar acesso ao sistema SISMATWEB, pelo CALL CENTER da
DGTEC - (21) 3133-9100.
As solicitações de alteração de perfil devem ser encaminhadas para o
seguinte e-mail dglog.dicom@tjrj.jus.br, ou pelos telefones (21) 31337407/7408.
O manual para uso do sistema se encontra no menu à esquerda
da tela de abertura do SISMATWEB.
Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 3133-9100.
Cabe ressaltar que é vedado às unidades organizacionais manter
estoque que supere as necessidades normais de um período de 30
(trinta) dias, conforme disposto no Ato Normativo nº 16, de 09/11/2006.
DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE
Para que se proceda a devolução de material de consumo que
esteja em desuso, obsoleto ou imprestável, deve ser utilizado o formulário
FRM-DGLOG-071-01 – TERMO DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO, encontrado na Intranet, e enviado ao Serviço de Expedição
de material (SEXEM) da Divisão de Almoxarifado (DIALM) através do
e-mail sexem@tjrj.jus.br.
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Para maiores informações contatar o SEXEM pelos telefones (21) 27189726/9754.
O caminho para o formulário FRM-DGLOG-071-01 – TERMO DE
DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO é:
INTRANET > INSTITUCIONAL > SISTEMA DE GESTÃO >
DOCUMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO > ROTINAS
ADMINISTRATIVAS (RAD) > DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA
(DGLOG) > FRM-DGLOG-071-01 (TERMO DE DEVOLUÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO).
Após preencher o formulário, o usuário deve enviá-lo por e-mail ao
SEXEM (sexem@tjrj.jus.br), para que se proceda a retirada do material.
ADIANTAMENTO
É uma verba disponibilizada pelo Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro, em caráter excepcional, a servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo ou em comissão, do Quadro Único de Pessoal
do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro ou a servidor de outro
órgão à disposição do PJERJ.
A finalidade do adiantamento é a realização de gastos que não se
subordinem ao processo normal de contratação e o atendimento a
despesas a cargo da unidade organizacional que, justificadamente, não
possam aguardar o processo normal de aquisição.
Concessão
O adiantamento será concedido nas seguintes despesas:
> Miúdas de pronto pagamento, assim definidas como as que
envolvam aquisição de bens ou serviços inadiáveis, de utilização
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