
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

PORTARIA SJAC-DIREF - 9423166

O Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Acre em exercício, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o PAe N. 0001992-20.2019.4.01.8001, 
RESOLVE:

I – DESIGNAR a servidora Sonia Freitas Marinho Cardoso, Analista 
Judiciária, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria, Nível Superior, Classe “A”, 
Padrão 1, para desempenhar as seguintes atribuições:

1. acompanhar os registros contábeis da unidade gestora, observando a documentação 
pertinente;

2. acompanhar as atividades de encerramento do exercício, de acordo com a normatização 
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e orientações do TRF 1ª Região;

3. acompanhar e identificar, através da Conformidade dos Registros de Gestão, os processos 
administrativos referentes à execução orçamentária e financeira sujeitos à análise;

4. analisar as contas, os balancetes, os balanços e os demonstrativos contábeis emitidos pelo 
SIAFI, solicitando que a área responsável proceda aos ajustes necessários;

5. conferir os registros efetuados na conta de despesas antecipadas, referentes aos processos 
de pagamento de pessoal, fornecimento de bens ou serviços;

6. controlar os saldos das contas que apresentem caráter transitório, saldos invertidos, 
inconsistência e necessidade de regularização, solicitando à área responsável a adoção das 
providências necessárias;

7. registrar a conformidade de operadores do Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI) e do Sistema Integrado de Administração de 
Serviços Gerais (SIASG).

II – REVOGAR os efeitos da Portaria SJAC/DIREF n. 8741031, de 
23.08.2019.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Herley da Luz Brasil

Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Acre, em exercício

Documento assinado eletronicamente por Herley da Luz Brasil, Diretor do Foro em 

exercício, em 09/12/2019, às 19:44 (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 9423166 e o código CRC 7AAABD18.
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