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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Kauã Cabral (Turma Recursal), Laís Barros (Vitória da Conquista), Robinson 

Amorim (10ª Vara), Andréa Leite (Turma Recursal) e Lindinalva Peixoto (CS Gestão). 
Amanhã: Fabio Damasceno Silva (SECAD), Moara Carla Galvão de Oliveira (Irecê), 
Alexandre Araujo (CS Gestão). Parabéns!

Por dentro do Núcleo de Administração de Serviços Gerais
NUASG apresenta atividades realizadas em 2016

O JFH continua 
hoje a série de repor-
tagens com os diver-
sos Núcleos da Área 
Administrativa com o 
objetivo de mostrar o 
que vem sendo reali-
zado,  valorizando e 

registrando o importante trabalho das equi-
pes dos diferentes núcleos e sua busca pelo 
aprimoramento.

COMPETÊNCIAS

Estão sob a competência do NUASG 
os serviços de portaria, a segurança dos 
magistrados e servidores, as instalações e 
equipamentos; a interface com autorida-
des judiciárias, militares e policiais para 
otimizar  a segurança interna e externa; os 
auditórios e salas de reunião; a manuten-
ção de instalações telefônicas, elétricas, 
hidráulicas, de esgoto, de prevenção de 
incêndio, elevadores, sistemas de som e 
refrigeração; serviços de telefonia, limpe-
za e copa; a mão-de-obra de terceiros; a 
frota de veículos oficiais e de representa-
ção; a expedição de correio e malote etc.

O NUASG tem na sua direção o servidor 
Horácio da Silva Ribeiro Neto e como su-
pervisores, Isabel Cristina Lemos de Souza 
(Seção de Engenharia); Rita Olívia Anneys 
Cardoso (Seção de Administração do Prédio 
dos JEFs e Turmas Recursais); Sônia Maria 
Dalcum Monteiro (Seção de Comunicações 
e Arquivo Administrativo); Antonio Walker 
Matos (Seção de Segurança, Vigilância e 
Transporte) e Jamesson André Santos (Se-
ção de Serviços Gerais).

ENGENHARIA

• Contratação da empresa projetista 
para elaboração de projeto de moderni-
zação do sistema de ar condicionado do 
prédio 1 dos Juizados Especiais Federais e 
Turmas Recursais.

• Elaboração de projetos para futura 
implantação do novo estacionamento para 
o complexo dos JEFs.

• Execução da construção do Edifício 
2 dos JEFs em andamento com 32% dos 
serviços concluídos; 

• Substituição das lâmpadas dos pré-
dios sede e anexo por lâmpadas LED.

•Elaboração de projeto e contratação 
de empresa especializada para conclusão 
da obra do prédio Anexo 3 com prazo esti-
mado para conclusão de seis meses;
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•Redução da demanda contratada jun-
to à Coelba, impactando economia de 14% 
nos valores pagos à título de gasto com 
energia elétrica, comparando-se os anos de 
2015/2016. 

•Reforma do Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NUTEC com elaboração de 
projeto e contratação de empresa especia-
lizada para realização dos serviços.

• Projetos de atualização e ampliação 
do Sistema de Proteção contra Incêndio e 
Pânico do JEF e Edifício Sede; 

• Elaboração de projeto de iluminação 
do estacionamento de Vitória da Conquista, 
elaboração de projeto e contratação de em-
presa especializada para complementação 
do estacionamento e finalização de parte 
da obra; 

• Análise dos projetos da nova sede de 
Paulo Afonso; 

• Reforma de layout e construção de 
telhado da Subseção Judiciária de Alagoi-
nhas; 

• Climatização da Centro Judiciário de 
Conciliação- CEJUCBA;

•Execução da construção do prédio 
sede da Subseção de Campo Formoso em 
andamento com 92% dos serviços conclu-
ídos. O percentual está contabilizando os 
valores efetivamente pagos, estima-se que 
a contratada esteja com cerca de 96%. 

•Execução da construção do prédio 
sede da Subseção de Guanambi em anda-
mento com 54% dos serviços concluídos;

•Reforma na Subseção de Ilhéus (proje-
to básico em execução);

SESEG

•Realização de descarte de material 
para reciclagem e descontaminação de 
lâmpadas fluorescentes por meio de parce-
ria com a SUCAB.

• Remanejamento de pontos elétricos, 
lógicos e de telefonia, desmontagem e re-
montagem de armários, instalação de di-
visórias, pinturas, transporte de móveis e 
equipamentos nas áreas resultantes de mu-
danças: Central de Mandados, Ministério 
Público, Procuradoria da Fazenda Nacional 
e ASSERJUF. 

•Unificação dos contratos de manuten-
ção de ar-condicionado central e unidades 
splits, englobando os prédios sede e JEF. 

•Aquisição de unidades de refrigeração 
tipo split e instalação em setores com pro-
blemas críticos de refrigeração

•Contratação de empresa para estudo 
do sistema de refrigeração do prédio dos 
JEFs e Turmas Recursais.

•Instalação de registros de descargas 
de duplo acionamento nos banheiros loca-
lizados no prédio anexo a fim de reduzir o 
consumo de água.

SEJEF

•Adequação dos turnos de trabalho 
para melhor atendimento das demandas. 
Os três servidores lotados na unidade pas-
saram a cumprir a sua jornada diária de 
sete horas dentro do período compreendido 
entre as 7h e as 19/20h;

•Reforma da guarita externa (pintura, 
reestruturação da fiação elétrica, substitui-
ção de mobiliário);

•Pintura de parte das áreas comuns 
(recepção, corredores, salões, garagem dos 
juízes, copas);

•Substituição e/ou complementação da 
cobertura térmica nas lajes; 

•Confecção de móveis para as copas;

•Reestruturação do layout do salão de 
espera visando a conservação da pintura;

•Plano de ação preventiva e repressiva 
ao mosquito da dengue, chincungunya e 
zica vírus, incluindo ação de treinamento 
para os terceirizados;

•Reparação parcial da fachada e área 
externa, incluindo jardins;

•Adequação dos espaços para instala-
ção da AADJ,  da CEJUCBA e do restau-
rante;

•Projeto Básico para concessão onero-
sa da exploração comercial do restaurante

• Reforma dos banheiros coletivos e 
serviços de manutenção nas áreas comuns 
e, também nas unidades internas;

•Impermeabilização da cobertura do 
prédio dos JEFs 

•Adequação da casa de máquinas dos 
elevadores, em conformidade a parecer 
técnico do fabricante, para facilitar a exe-
cução de serviços de manutenção;

•Troca dos refletores dos postes de ilu-
minação externa;

•Instalação de pára-raio no prédio dos 
JEFs.

Fóruns terão desinsetização
Todos os prédios da Justiça Federal em Salvador passarão por desinsetização nas áreas 

internas e externas.

• Dia 18/02 (sábado), a partir das 8h30 – pulverização com inseticida líquido nos rodapés 
das salas e nos ralos dos sanitários. Não devem permanecer pessoas nas salas na data, para 
evitar intoxicação.

As unidades de todos os prédios devem disponibilizar chaves na sexta-feira, 17/02, e, 
tanto quanto possível, deixar as portas internas destrancadas. As chaves serão devolvidas 
na segunda,  20/02.

•No mesmo dia 18/02, a partir das 15h – termonebulização (fumacê) nas áreas exter-
nas. Não devem permanecer pessoas nas áreas durante a aplicação.

Portaria do TRF 1 
suspende expedientes 
e prazos em Salvador 
nos dias 24/2 e 1º/3
A Portaria PRESI 44, de 9/2/2017, do 

presidente do TRF1, desembargador fede-
ral Hilton Queiroz, suspende o expediente 
forense e os prazos processuais na Sede da 
Seção Judiciária da Bahia (Salvador) nos 
dias 24 de fevereiro (sexta-feira de Carna-
val) e 1º de março (quarta-feira de Cinzas) 
mediante compensação.

A compensação deverá ser informada 
à Corregedoria Regional da Justiça Federal 
da 1ª Região pela DIREF na sua integral 
sistemática no prazo máximo de cinco dias.

A suspensão atende a pedido do SIND-
JUFE-BA e da ASSERJUF.


