
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

AUTORIZAÇÃO 6110369 - SJPA-SESUD-DIREF

 

Ante as atribuições legais e regulamentares que me são conferidas, RATIFICO  a
realização de SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO  pelos(as) servidores(as) relacionados(as) no Ofício
n.º 1752/2018-GABJU (5930900), referente ao período de 14/05/2018 a 16/05/2018, das 08:00h às
19:00h, quando auxiliaram na execução dos serviços de preparo para a Inspeção Ordinária Anual de
2018 da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, conforme solicitação constante no Ofício SJPA-3ª
VARA (6106515).

Outrossim,  em  aditamente  à  autorização  SJPA-SESUD-DIREF  6100888,
AUTORIZO   a realização do supracitado serviço extraordinário pelos servidores relacionados nos
expedientes em apreço, para incluir  o período de 17/05/2018 a 20/05/2018, das 08:00h às 19:00h,
quando eventualmente auxiliarão na execução dos serviços de preparo para a Inspeção Ordinária Anual
de 2018 da Vara em que estão lotados.

Por oportuno, ressalto que a jornada máxima diária permitida é de 10 HE e com 01
hora obrigatória para repouso/alimentação, no caso de a jornada diária ultrapassar as 08 horas, e, se
prestado  nos  dias  19.05  (sábado)  e  20.05  (domingo),  deverão  ser  observadas as  restrições
usualmente  impostas  por  esta  Administração  a  sua  execução,  destacadas  pela  Secad  (doc.
6110286):  1)  impossibilidade  de  ligação  da  máquina  de  ar  condicionado  central do  4º  andar;  2)
indisponibilização  dos  serviços  de  copa  e  limpeza;  e  3)  utilização  das  máquinas  de  ar  tipo  split
instaladas no ambiente da Vara, notadamente gabinetes e assessoria.

Por  fim,  considerando a indisponibilidade de crédito  orçamentário  para atender à
despesa  em  tela,  conforme  ressaltado  pela  Secad  (doc.  6100861), DETERMINO ,  desde  já,  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.

À Secad e ao Nucre, para ciência e providências a seu cargo.

Ao Nuasg (Sevit), para ciência e providências a seu cargo.

Publique-se.

Cumpra-se.

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor do
Foro, em 16/05/2018, às 18:37 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 6110369 e o código CRC 008C0904.
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