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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 198 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP
Maceió, 24 de fevereiro de 2019.

Para: Secretaria de Administração
 
Assunto: Solicitação. Participação. Curso. Gestão Patrimonial

 

Senhor Secretário,
 
Esta Coordenadoria tomou conhecimento da realização do curso “Gestão

Patrimonial”, ministrado pela empresa Capacity Treinamentos e Aperfeiçoamento Ltda., a
ser realizado nos dias 21 e 22 de Março, com carga horária de 16 horas, em Brasília/DF.

 
Nesse sentido, encaminhamos o programa anexo (0509214), destacando que

o objetivo do evento é valorizar a área de material e patrimônio e aproximá-la da execução
financeira, de maneira que os conhecimentos não fiquem estanques, sendo, para
isso, indispensável o correto tratamento físico e contábil dos bens, além de uma rotina para
o controle do patrimônio, seu desfazimento, sua escrituração, depreciação, reavaliação e o
cálculo de estoques.

 
Importante destacar que o conteúdo a ser visto no referido curso  é de suma

importância para melhorar o desempenho das atividades a serem desenvolvidas
nesta Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP.

 
Neste propósito, solicito a Vossa Senhoria a participação desta

subscritora, no curso em epígrafe.
 
Destaco, ainda, que a necessidade de participação em ação de capacitação

com essa temática foi apontada no Plano de Capacitação (PAC) desta Unidade para o
exercício de 2019, conforme SEI nº 0007119-78.2018.6.02.8000, evento 0506814.

 
Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço vênia para que os

presentes autos evoluam no sentido de que, após deliberação superior da Presidência, sejam
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realizadas, pelas unidades competentes, as ações pertinentes ao alcance do objeto proposto.
 
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, Coordenador, em
28/02/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0506639 e o código
CRC A6A71D12.
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