
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

RETIFICAÇÃO

Tendo em vista o Encaminhamento (5612003) e a Planilha de Cálculo (5612058),
emitidos  pela  SEPAG,  bem  como  a  informação  da  SEPLO  quanto  a  disponibilidade  de  crédito
orçamentário  para  atendimento  da  despesa  (5638237),  RETIFICO  o  Despacho  SJPA-SECAD
(5573575), para:

- Onde se lê:

"AUTORIZO  o pagamento da despesa no valor de R$311,77 (trezentos e onze reais e setenta e sete
centavos) em favor do servidor FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS e R$134,61
(cento e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) em favor do servidor JOSÉ JORGE MARQUES
DOS SANTOS,  referente a  serviço extraordinário  realizado pelos servidores  da SEVIT/NUASG em
decorrência do manifestação nos  dias 23 e 24 de janeiro de 2018, no portão principal desta Seccional-
Pará."

- Leia-se:

"AUTORIZO  o pagamento da despesa no valor de R$359,21 (trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e
um centavos) em favor do servidor FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS e R$192,39
(cento e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) em favor do servidor JOSÉ JORGE MARQUES
DOS SANTOS,  referente a  serviço extraordinário  realizado pelos servidores  da SEVIT/NUASG em
decorrência do manifestação nos  dias 23 e 24 de janeiro de 2018, no portão principal desta Seccional-
Pará."

Publique-se.

Após, à Sepag, para adotar as providências cabíveis.

 

 

 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 23/02/2018, às 15:15 (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 5638494 e o código CRC ABB13502.
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