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SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

O presente projeto se justifica em razão da necessidade de otimizar o controle físico e 

contábil dos bens permanentes e de consumo no âmbito do TRT3, por meio do 

tratamento sistematizado e informatizado das informações relativas à aquisição, 

recebimento, estocagem, identificação patrimonial, distribuição, movimentação, 

reaproveitamento, manutenção, desfazimento, baixa e elaboração de inventário dos bens 

permanentes e materiais de consumo. 

 

DESCRIÇÃO 

Internalização da solução de TI do Sistema de Controle de Material e Patrimônio do 

TRT24, que possui como entregas principais: 

1) Treinamento dos servidores da DSADM, DSML e DSCI nas funcionalidades do 

sistema; 

2) Planejamento e avaliação 

• Composição da equipe de inserção ou adoção da solução de TI 

• Análise de viabilidade de adoção da solução de TI 

• Plano de sustentação 

• Análise de risco 

3) Internalização 

• Configuração de ambiente 

• Migração de dados 

• Teste e homologação 

• Capacitação da equipe 

• Implantação em ambiente de produção 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Maior agilidade e confiabilidade na obtenção das informações gerenciais, evitando 
inconsistências e permitindo associar o planejamento e o controle das atividades 
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pertinentes à DSML e sua relação com as demais áreas institucionais, por meio de um 
sistema de solução de gestão de almoxarifado e patrimônio que contemple 

funcionalidades relativas à aquisição, recebimento, estocagem, distribuição e 

identificação patrimonial, movimentação, reaproveitamento e manutenção, inventário, 

desfazimento e depreciação e amortização. 

 

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA 

Otimizar a logística de materiais, bens e serviços. 
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