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Aniversariantes
Hoje: Marianne Bezerra Sathler 

Borré, juíza federal substituta da 22ª 
Vara, Ester Maria Correia Madureira 
(Vitória da Conquista), Marcus Vini-
cius Souza Soares (12ª Vara), Mirelly 
Savily da Costa Leite (Juazeiro) e Te-
nisson de Oliveira Romano (NUASG). 
Amanhã: Dirley da Cunha Junior, 
juiz federal da 5ª Vara, Israel Santos 
(Ilhéus), Andressa Mirela Gramacho 
Rosado (NUASG) e Valdeci de Jesus 
Souza (CS Gestão).Parabéns!

Por dentro do Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial
NUCAF apresenta atividades realizadas em 2016

O JFH continua a 
série de reportagens 
com os diversos Nú-
cleos da Área Admi-
nistrativa com o obje-
tivo de mostrar o que 
vem sendo realizado,  
valorizando e regis-

trando o importante trabalho das equipes 
dos diferentes núcleos e sua busca pelo 
aprimoramento.

COMPETÊNCIA 

Entre as competências do NUCAF es-
tão: pagamentos da folha de pessoal, con-
tratos, energia, água, telefonia, diárias, 
suprimento de fundos, reembolsos, cre-
denciados do Pro-Social, restituições de 
GRU, folha de requisitados, estagiários, 
obras e serviços de engenharia, peritos 
do AJPC e defensores dativos, proposta 
orçamentária anual e plurianual, controle 
do patrimônio, dos recursos financeiros e 
dos saldos orçamentários,  estimativas de 
despesas e limites de gasto, aquisições 
de material permanente e de consumo, 
guarda dos materiais, almoxarifado, in-
ventários de material permanente, empe-
nho das despesas, pedidos de créditos, 
cronogramas de desembolso, aplicação 
dos recursos,  pagamentos. 

COMPOSIÇÃO DO NUCAF

O NUCAF tem na sua Direção a ser-
vidora Kátia Vasconcelos Arnold e sua 
estrutura é dividida em seis seções: A 
Seção de Administração de Material 
(SEMAT) sob a supervisão de Jailson 
Leopoldino; a Seção de Administração 
de Patrimônio  (SEPAT) com a servidora 
Kátia Pereira na supervisão; a Seção de 
Pagamento de Honorários e Assistência 
Médica (SEPAM) e a Seção de Planeja-
mento e Orçamento (SEPLO), respecti-
vamente com as servidoras Cristina Les-
sa e Selma Santos como supervisoras 
responsáveis. A servidora Joseneide Tou-
rinho, supervisora da Seção de Execução 
Orçamentária e Financeira (SEOFI) não 
está presente na foto acima em razão de 
suas férias na ocasião da realização da 
imagem.

A Seção de Contabilidade (SECOB), 
que tem como supervisor o servidor José 
Zito dos Santos, passou da estrutura do 
NUCOI para a do NUCAF em novembro 

de 2016 em razão da incompatibiliza-
ção das atividades de Contabilidade com 
os trabalhos do NUCOI enquanto núcleo 
de auditoria. 

ATIVIDADES EM 2016

Em 2016 foram provisionados R$ 
365 milhões, sendo aproximadamente 
85% utilizado para o pagamento de fo-
lha de pessoal e requisitados, além de 
outros benefícios (sem incluir despesas 
médicas do Pro Social).

Graças à dedicação de toda a equipe 
do NUCAF, à celeridade e ao empenho 
da DIREF/SECAD e ao planejamento, 
especialmente em relação às faturas de 
dezembro, dos R$ 365 milhões recebi-
dos ao longo do exercício de 2016, R$ 
355 milhões foram pagos no mesmo 
ano, o que representa 96,30% de exe-
cução financeira.

De de toda a dotação recebida, R$ 
13,5 milhões ou 3,70% (a maior par-
te referente a crédito de obra recebido 
ao fim do ano), foram empenhados e 
inscritos em restos a pagar para serem 
executados em 2017, com destaque 
para obras, reformas, manutenções e 
aquisições finalizadas em dezembro, 
em especial, móveis, equipamentos de 
ar condicionado, materiais de consumo 
para o almoxarifado, materiais elétricos 
e materiais para o sistema de ar central, 
entre outros.

Com esforço, o NUCAF trabalhou 
até o último dia do exercício de 2016 
e por isso foi possível empenhar, ain-
da, a contratação de 1.163 doses de 
vacinas contra a gripe (projeto do Nú-
cleo de Bem-Estar Social- NUBES). A 
nota de empenho foi emitida no último 
dia porque a licitação foi concluída em 
30/12/2016 e houve sobra orçamentá-
ria no Tribunal, enviada para esta sec-
cional em 31/12/2016.

Em 28/12/2016, o TRF da 1ª Região 
enviou mais R$ 1 milhão no programa 
de trabalho “AJPC” (“Assistência Jurídi-
ca a Pessoas Carentes”) para os proces-
sos que já estavam prontos para paga-
mento aos peritos. 

A Seccional da Bahia estava sem 
receber dotação e, consequentemente, 
sem conseguir pagar os peritos desde 
o mês de outubro. O passivo 
era maior que esse montante, 
mas em apenas três dias, o 
crédito recebido foi totalmen-
te liquidado.

Em dezembro, foram re-
cebidos do TRF1 R$ 33 mi-
lhões de créditos. Ao final do 
ano, somente não foi possível 
empenhar R$ 31,37 de toda 
a dotação recebida no exercí-
cio, demonstrando 100% de 
execução orçamentária. 

A Seção de Administração 
de Patrimônio organizou vários 
lotes de bens irrecuperáveis 

para desfazimento. Eles foram descar-
tados no Posto de Descarte da Limpurb 
no bairro do Itaigara. No total, três cami-
nhões carregados contendo mais de 120 
itens como móveis danificados e velhos 
aparelhos de ar condicionado foram des-
cartados.

Foram formados durante todo o ano 
passado nove lotes de bens classificados 
como ociosos e antieconômicos para do-
ação. Entre esses bens, encontam-se 13 
veículos, mais de 250 móveis e quase 
800 equipamentos de informática. As 
doações estão ocorrendo neste ano pois 
a lei impede que doações sejam reali-
zadas durante ano eleitoral, como foi o 
caso do ano de 2016. 

Entre os bens permanentes adquiri-
dos pela Seccional estão 311 móveis e 
equipamentos eletrônicos. Foram rece-
bidos do TRF1 907 equipamentos de 
informática como micros, monitores e 
leitores óticos para a sede da Seção Ju-
diciária da Bahia e as Subseções.

Ministros criticam ideia
de extinção da Justiça do Trabalho
“Temos sido vítimas de pessoas que se 

acham a espada de Excalibur para falar 
mal da Justiça do Trabalho, uma justiça 
invisível que trabalha silenciosamente na 
busca da melhor justiça para o cidadão 
brasileiro, o trabalhador brasileiro.”

A firme declaração é do ministro Emma-
noel Pereira, em clara referência às decla-
rações do presidente da Câmara, deputado 
Rodrigo Maia, que defendeu a extinção da 
Justiça do Trabalho.

O ministro Emmanoel parabenizou a 
defesa do Tribunal feita por um colega, o 
ministro Cláudio Brandão. “Parabenizar 
pela iniciativa e felicidade de fazer defesa 
veemente da Justiça do Trabalho, que tem 
sido vítima nos últimos meses de impropé-
rios e de inverdades.”

O presidente do TST, ministro Ives Gan-
dra Filho, aderiu à manifestação, afirman-
do que “ninguém pode atirar pedra na Jus-
tiça do Trabalho, pretender a extinção da 
Justiça do Trabalho, calcado nesse tipo de 
argumento”. 

Rodrigo Maia alegou há alguns dias que 
a crise econômica e que “o excesso de re-
gras no mercado de trabalho” gerou empre-
gos de investidores brasileiros no exterior e 
“não gerou nada no Brasil”, tendo a Justiça 
do Trabalho contribuído para a “irresponsa-
bilidade” dessas regras.

Ives Gandra narrou que, na véspera da 
declaração do deputado federal Rodrigo 
Maia, recebeu uma juíza conselheira da 
Suprema Corte de Angola, porque a Corte 
pretende a especialização da Justiça do 
Trabalho, tendo em vista o aumento de de-
manda trabalhista; eles vão criar, dentro 
da Suprema Corte, uma Câmara especiali-
zada em Direito do Trabalho. “A tendência 
mundial é a especialização.”, declarou o 
presidente do TST

E complementou: “A Justiça do Trabalho 
tem prestado relevantes serviços à socie-
dade. Temos que continuar defendendo a 
nossa Justiça e continuaremos a fazê-lo.”

Fonte: www.migalhas.com

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimento 

da Sra. Rilza Souza Tourinho, mãe do 
desembargador federal Tourinho Neto 
e avó das juízas federais Cláudia Touri-
nho Scarpa e Lilian da Costa Tourinho. A 
cerimônia de cremação ocorreu hoje às 
11h no Cemitério Jardim da Saudade.


