
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

PORTARIA DIREF Nº 165 DE 28 DE OUTUBRO DE 2016

Dispõe sobre a reestruturação administrativa da Seção Judiciária de
Minas Gerais

A Juíza Federal  SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES,  Diretora do
Foro da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, conforme designação constante da Portaria
Presi  171,  de 10.5.2016,  do TRF-1ª  Região,  publicada no Diário  Oficial  da União -  Seção 2,  de
11.5.2016,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  conferem  a  Lei  nº  5.010/66,  a  Resolução  n°  79,  de
19.11.2009, alterada pela de nº 2013/00243, de 9.5.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal, e o
Provimento COGER 129, de 8.4.2016.

CONSIDERANDO:

a Resolução PRESI 24 de 7/8/2015 que dispõe sobre a delegação de competência aos
Diretores  do  Foro  para  administrar  e  organizar  a  estrutura  administrativa  e  de  cargos  e  funções
comissionadas das Seções e Subseções Judiciárias da 1ª Região;

a necessidade de melhor adequar a organização da Administração da Seção Judiciária
de Minas Gerais;

as justificativas apresentadas na Exposição de Motivos  juntada aos autos do PAe-Sei
nº 0021275-13.2016.4.01.8008;

o interesse da Administração;

 

RESOLVE:

Art. 1º Promover a reestruturação da área administrativa da Seção Judiciária de Minas
Gerais,  que  passa  as  ser  organizada  na  forma  do  Anexo  I  juntado  aos autos  do  PAe-SEI  nº
0021275-13.2016.4.01.8008

Art. 2º Os recursos financeiros necessários para custeio dos acréscimos de setores ou
de funções ora estabelecidos são provenientes da reorganização do quadro e utilização de saldo de
remanejamento de funções comissionadas alteradas, não repercutindo em aumento de despesas para a
Administração, nos termos do art. 1º da Resolução PRESI nº 24/2015, do TRF-1ª Região.

§1º  Os cálculos que demonstram a regularidade nas transformações das unidades
administrativas e das funções comissionadas, nos termos do caput,  são os constantes do Anexo I do
PAe-SEI nº 0021275-13.2016.4.01.8008.

Art. 3º As atividades realizadas por seções ou setores que sofreram extinção ficarão
sob responsabilidade da unidade diretamente subordinada ou na forma de serviço.

Art. 4º É estabelecido o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação desta,
para  adequação  das  alterações  no  glossário  de  siglas  das  unidades  atingidas  pela  presente
reestruturação, ficando tal atividade sob responsabilidade da SEMAD/SECAD, em conjunto com os
diretores dos núcleos administrativos de interesse.

Art.  5º  Fica  a  SEMAD/SECAD incumbida  de  proceder  à  atualização  do  quadro
histórico de alterações na estrutura administrativa da Seccional.
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Art. 6º  Esta portaria entra em vigor a partir de 1º.1.2017.

 

Simone dos Santos Lemos Fernandes

Juíza Federal Diretora do Foro

Seção Judiciária de Minas Gerais

documento assinado digitalmente

 

 

Documento assinado eletronicamente por Simone dos Santos Lemos Fernandes, Diretora do
Foro, em 28/10/2016, às 19:03 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3040903 e o código CRC 35544262.
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