
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO SJDF-DIREF
Tendo  em  vista  a  Informação  Secad  6067420,  a  Portaria  Coger  5965744  e  cronogramas

6011630/6021167,  bem  como  o  Despacho  Dipor  6107504,  que  informou  a  descentralização  de  recursos
orçamentários para realização da despesa,

1) AUTORIZO a viagem a serviço do servidor Vanar Carlos Guedes, Diretor de Secretaria da
26ª  Vara  Federal  desta  Seccional,  no período  de no período  de  20  a  25.05.2018,  na  forma  proposta  na
2018AVS00017 6046360, a fim de auxiliar nos trabalhos da Correição Geral  Ordinária  na Seção Judiciária de
Minas Gerais;

2) AUTORIZO o pagamento de R$ 672,66 (seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e seis
centavos)  ao servidor, a título de ressarcimento de despesa com uso de veículo próprio em viagem a serviço,
CONDICIONADO à apresentação da prestação de contas.

Comunique-se ao servidor que deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do retorno:
a)  prestação  de  contas,  nos  termos  do  módulo  5,  Título  I,  4,  da  IN  14-11  4401361,

juntamente  com  comprovante  de  realização  da  viagem,  que  poderá  ser  um  dos  documentos  abaixo
elencados:

a) ata de reunião ou declaração de unidade administrativa, no caso de reuniões de conselhos, grupos de trabalho e de
estudos, comissões ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente na localidade de destino;
b) declaração da unidade administrativa ou lista de presença em eventos, seminários, treinamentos e assemelhados em
que conste o nome do beneficiário das diárias como presente;
c) relatório circunstanciado da viagem, conforme descrito no item 1 e subitem 1.1 do Título VI (Da Prestação de Contas)
do Módulo 2 desta IN.

b) comprovante de hospedagem no mesmo local da autoridade assessorada, nos termos do
artigo 10, § 6º da Resolução CJF 340/2015.

Publique-se.

À Sesud/Secad,
Para encaminhar cópia do presente despacho ao servidor.

Após, ao Nucaf
Para providências.

VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA
Juiz Federal Vice-Diretor do Foro
No exercício da Direção do Foro

Documento assinado eletronicamente por Vallisney de Souza Oliveira, Diretor do Foro, em 17/05/2018, às
16:28 (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 6114017 e o código CRC CAA71153.
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