
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

AUTORIZAÇÃO 4748603 - SJPA-SESUD-DIREF

 

Ante as atribuições legais e regulamentares que me são conferidas, AUTORIZO  a
realização  de  SERVIÇO  EXTRAORDINÁRIO  pelos(as)  servidores(as)  relacionados(as)  no
Ofício/GABJU/9ªVARA/N.063/2017 (4748053) para, no período de 13 a 30.09.2017, realizarem os
serviços  necessários  ao  cumprimento  das  metas  estabelecidas  pelo  CNJ  para  o  ano  de  2017,
ressaltando-se que a jornada máxima diária deverá ser de 10 HE e com 01 hora obrigatória para
repouso/alimentação, no caso de a jornada diária ultrapassar as 08 horas.

Outrossim,  CONDICIONO  o  direito  ao  pagamento  do  Adicional  de  Serviço
Extraordinário à disponibilidade orçamentária desta Seccional.

Se inexistente o crédito ou insuficiente para atender à despesa autorizada, desde já,
DETERMINO a CONVERSÃO EM FOLGAS das Horas Extras, após a devida apuração da jornada
extraordinária  efetivamente  trabalhada  pelo  servidor,  com  base  no  formulário  de  Frequência  em
Serviço  Extraordinário  a  ser  juntado  pela  diretoria  da  unidade  solicitante,  nos  termos  da  Res.
004/2008-CJF e alterações subsequentes.

Cientifique-se o magistrado solicitante.

Ao Nucre (Sepag), para para elaboração de planilha estimativa.

Após,  remeta-se  o  PAe-Sei  à  Seplo,  para  informa  acerca  da  disponibilidade
orçamentária para eventual pagamento das horas extras em questão.

Oportunamente, ao Nucoi, para análise consoante o disposto no inciso II da Portaria
DIREF/JFPA n. 184/2011.

À Secad, para conhecimento e eventuais providências.

Publique-se.

Cumpra-se.

 

Juiz Federal SÉRGIO WOLNEY OLIVEIRA BATISTA GUEDES
Diretor do Foro da SJPA

 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor do
Foro, em 12/09/2017, às 19:07 (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 4748603 e o código CRC 9BF27967.
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