
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

PORTARIA SJAC-DIREF - 9413556

O DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO 
ACRE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta dos autos do PAE N. 
0001920-33.2019.4.01.8001, Considerando:

a) o recesso forense compreendido entre os dias 20 de dezembro a 6 de janeiro, 
previsto no inciso I do art. 62 da Lei 5.010/66;

b) a Portaria PRESI 9304826 de 25/11/2019 que, estabelece o funcionamento 
dos serviços essenciais da área administrativa durante o recesso forense de 
2019/2020, no âmbito do TRF -1ª Região,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer que entre os dias 20/12/2019 e 06/01/2020 os serviços 
essenciais da área administrativa desta Seção Judiciária e Subseção de Cruzeiro do Sul 
funcionarão em regime de plantão, em turno único, no horário de 08 às 14 horas, não 
permitida, salvo em caso de força maior, mediante autorização do Diretor da Secretaria 
Administrativa, a alteração de horário.

§ 1º São consideradas essenciais as atividades inadiáveis, que não possam ser 
interrompidas durante o recesso forense, bem assim os serviços urgentes e emergenciais.

§ 2º Durante o recesso forense é vedada a permanência de servidores em 
atividade para ações que não se enquadrem nas condições do §1º.

§ 3º Caso haja necessidade de convocação de servidor que não esteja na 
escala, o dirigente deverá fazer a solicitação devidamente justificada ao Diretor da Secretaria 
Administrativa.

Art. 2º Aprovar a escala de trabalho das unidades, conforme Anexo desta 
Portaria (9413459).

Art. 3º Os servidores escalados para o plantão farão jus à percepção de horas 
extraordinárias ou à compensação dos dias trabalhados, à razão de 2 (dois) por 1 (um), 
permitindo-se o parcelamento do período, para percepção de parte em horas extraordinárias e 
parte por compensação, observadas as seguintes definições:

I – para efeito de compensação, a carga horária de 6 (seis) horas será computada 
como 1(um) dia;

II – no caso de parcelamento, as horas que excederem ao total de 6 (seis) horas e 
não forem suficientes para completar mais 1 (um) dia serão convertidas em 
banco de horas, para efeito de compensação, à razão de 2 (duas) por 1 (uma);

III – para a fruição das compensações, deverão ser observados os prazos 
estabelecidos pelo art. 50-A da Resolução/CJF 4/2008;

V – a percepção em pecúnia estará limitada as 134 horas anuais ou 44 horas 
mensais, conforme estabelece a Resolução CJF 4/2008;



VI – na compensação dos dias trabalhados por titulares de cargos de 
chefia/direção, deverão ser designados substitutos para as respectivas funções.

§ 1º Para a percepção em pecúnia e compensação dos dias trabalhados, exigir-
se-á que o servidor tenha trabalhado dentro da jornada fixada no art. 1º desta Portaria, admitida 
a tolerância de 20 minutos, antes do horário de entrada e de 20 minutos após o horário de saída.

§ 2º O quantitativo de dias e horas autorizadas não precisará ser efetivamente 
cumprido em sua totalidade, caso a chefia imediata verifique sua desnecessidade ou se 
concluídas as ações que justificaram a convocação, sendo consideradas, para todos os efeitos, as 
horas registradas dentro do horário estabelecido no caput do art. 2º.

§ 3º As horas trabalhadas fora do horário fixado no art. 2º desta Portaria serão 
registradas como HORAS NÃO AUTORIZADAS NO RECESSO, cabendo ao servidor, 
mediante processo administrativo, com as devidas justificativas e autorização da chefia 
imediata, solicitar ao Diretor da Secretaria Administrativa a conversão dessas horas em pecúnia 
ou banco de horas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

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

Herley da Luz Brasil

Juiz Federal
Diretor do Foro, em exercício

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

exercício, em 10/12/2019, às 19:36 (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 9413556 e o código CRC A12526A9.
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SERVIDOR PERÍODO PECÚNIA COMPENSAÇÃO JUSTIFICATIVA

Eva Eloni Flores da Silva 20, 23, 24, 26, 27/12/2019 5 0
Auxiliar a Diretoria da SECAD, esclarecendo dúvidas acerca dos procedimentos 
administrativos, bem como elaboração de pareceres e análises de recursos de 
licitações

SERVIDOR PERÍODO PECÚNIA COMPENSAÇÃO JUSTIFICATIVA

Bruno Alexandre Soares Prestes 20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/12/2019 7 0 Recebimento e pagamento de equipamentos de informática, acompanhamento da 
instalação.

20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/12/2019 7 0
Autorizar procedimentos de aquisição/contratação, autorizar pagamentos de
fornecedores, pessoal e estagiários no Siafi; assinar contratos e termos aditivos,
auxiliar a Diref, gestão financeira do encerramento do exercício.

02,03 e 06/01/2020 3 0
Autorizar procedimentos de aquisição/contratação, autorizar pagamentos de
fornecedores, pessoal e estagiários no Siafi; assinar contratos e termos aditivos,
auxiliar a Diref, gestão financeira do encerramento do exercício.

26, 27, 30 e 31/12/2019 3 1 Confecção de despachos e encaminhamento de processos que não possam 
esperar o fim do exercício

06/01/2020 0 1 Confecção de despachos e encaminhamento de processos que não possam 
esperar o fim do exercício

SERVIDOR PERÍODO PECÚNIA COMPENSAÇÃO JUSTIFICATIVA

Byanka Negreiros Coutinho 20/12/2019 0 1

Lançamento no SARH das alterações de situações funcionais, que refletem 
diretamente nas folhas de pagamento de fim de ano e nas folhas suplementares do 
início de 2019, a fim de evitar que sejam registradas, no futuro, despesas de 
exercícios anteriores com pessoal.

Francisca Baima Carvalho 20/12/2019 0 1

Acompanhar o fechamento da folha de pagamento dos estagiários, dar 
conformidade no pagamento dos processos de capacitação, inclusão de 
informações de AQ e informações sobre progressão e promoção de servidores que 
influenciam no cálculo da folha.

20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/12/2019 5 2

Fechamento das folhas suplementares de dezembro/2019 e envios dos arquivos de 
créditos bancários, elaboração e pagamento de eventuais folhas suplementares em 
dezembro/2019, como folhas ref. exercícios anteriores, folha de ajustes de 
dezembro, folha de férias de janeiro/2020, elaboração da folha de pagamento 
ordinária de janeiro/2020, prestação de informações diversas ref. folha de 
pagamento a unidades internas e do TRF1.

 02, 03 e 06/01/2020 0 3

Fechamento das folhas suplementares de dezembro/2019 e envios dos arquivos de 
créditos bancários, elaboração e pagamento de eventuais folhas suplementares em 
dezembro/2019, como folhas ref. exercícios anteriores, folha de ajustes de 
dezembro, folha de férias de janeiro/2020, elaboração da folha de pagamento 
ordinária de janeiro/2020, prestação de informações diversas ref. folha de 
pagamento a unidades internas e do TRF1.

Joseima Nogueira Ribeiro 23, 27 e 30/12/2019 0 3

Encaminhar autorização de procedimentos médicos e auditorias odontológicas, 
serviços essenciais que não podem ser interrompidos. Faturar despesas e 
pagamentos a prestadores, rotina mensal que deve ser executada também neste 
período, evitando atraso no pagamento dos prestadores e o risco de interrupção no 
atendimento de usuários do Pró-Social.

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS - NUCRE

Jesus Natal Mourão de Brito

ESCALA DE PLANTÃO ADMINISTRATIVO DO RECESSO FORENSE 2019/2020

DIRETORIA DO FORO - DIREF

SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SECAD

Josoé Alves de Albuquerque

Vânia Lúcia Mourão de Brito



Nagilene Marques Dourado de 
Almeida 20/12/2019 0 1

Atuar como titular no Nucre na direção e coordenação da equipe, assinar 
despachos e encaminhamentos que surgirem no período e, especialmente, 
acompanhar as providências relacionadas à licitação para contratação do dentista.

20, 23, 26, 27, 30, 31/12/2019 6 0

Recebimento de Correspondências dos Correios, dentre estas, Malotes, em grande 
demanda, sendo necessário verificar possíveis medidas de urgências. Assim como, 
atendimento e orientação aos advogados e jurisdicionados quanto assuntos 
relacionados ao plantão judiciário. Apoio ao Administrativo para entrega de 
correspondências urgentes.

 02, 03 e 06/01/2020 0 3

Recebimento de Correspondências dos Correios, dentre estas, Malotes, em grande 
demanda, sendo necessário verificar possíveis medidas de urgências. Assim como, 
atendimento e orientação aos advogados e jurisdicionados quanto assuntos 
relacionados ao plantão judiciário. Apoio ao Administrativo para entrega de 
correspondências urgentes.

SERVIDOR PERÍODO PECÚNIA COMPENSAÇÃO JUSTIFICATIVA

20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/12/2019 7 0
Emissão, reforço, cancelamento de empenhos. Pagamentos de folhas, contratos e 
serviços continuados, despesas de AMOS e AJPC. Registros relativos ao 
encerramento do exercício.

02, 03 e 06/01/2020 3 0
Pagamento de RP (contratos). Pagamento de folha de férias. Emissão de 
empenhos dos contratos e serviços. Suporte para relatórios de prestação de 
contas. 

20, 23, 24, 26, 27, 30, e 31/12/2019 7 0

Realização de pregões eletrônicos, respostas de recursos, elaboração de minutas 
de contratos e termos aditivos, análise e elaboração de Estudos Técnicos 
Preliminares, termos de referência e editais, apoio às atividades dos demais 
Pregoeiros.

02, 03 e 06/01/2020 3 0

Realização de pregões eletrônicos, respostas de recursos, elaboração de minutas 
de contratos e termos aditivos, análise e elaboração de Estudos Técnicos 
Preliminares, termos de referência e editais, apoio às atividades dos demais 
Pregoeiros.

20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/12/2019 7 0
Emissão, reforço, cancelamento de empenhos. Pagamentos de folhas, contratos e 
serviços continuados, despesas de AMOS e AJPC. Registros relativos ao 
encerramento do exercício.

02, 03 e 06/01/2020 3 0
Pagamento de RP (contratos). Pagamento de folha de férias. Emissão de 
empenhos dos contratos e serviços. Suporte para relatórios de prestação de 
contas. 

Francisco Marques do Carmo 
Melo Jr. 20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/12/2019 7 0

Auxílio na instrução processual, cotação interna e externa, solicitação de empenho 
e demais demandas referentes aos processos de: Manutenção da Rede Elétrica, 
Fornecimento de Combustíveis, Seguro dos Veículos, Aquisições de água mineral 
e gás, bem como outros processos que necessitarem de alguma demanda do 
setor.

20, 23, 24, 26, 27, 30, e 31/12/2019 7 0 Gestão Financeira do Encerramento do Exercício, instrução processual, liquidação 
e pagamento de despesas.

02, 03 e 03/01/2020 3 0 Gestão Financeira, instrução processual, liquidação e pagamento de despesas e 
folhas

Ana Márcia da Costa Santiago

Arivaldo Chagas de Melo

Ernedite Gadelha Cavalcante dos 
Santos

Gilmar Palú

NÚCLEO JUDICIÁRIO – NUCJU

Luzia Aurélia Soares A. Maia de Lim

NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL - NUCAF



20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/12/2019 7 0
Emissão, reforço, cancelamento de empenhos. Pagamentos de folhas, contratos e 
serviços continuados, despesas de AMOS e AJPC. Registros relativos ao 
encerramento do exercício.

02, 03 e 06/01/2020 3 0
Pagamento de RP (contratos). Pagamento de folha de férias. Emissão de 
empenhos dos contratos e serviços. Suporte para relatórios de prestação de 
contas. 

Rawlison de Nazare Araujo 
Azevedo 20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/12/2019 7 0 Realização de pregões eletrônicos, respostas de recursos, apoio às atividades dos 

demais Pregoeiros.

20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/12/2019 7 0 Gestão de material e patrimônio: Acompanhamento de entrega de material, entrada 
de material no almoxarifado, tombamento e distribuição de equipamentos.

02, 03 e 06/01/2020 3 0 Gestão de material e patrimônio: lançamentos contábeis SICAM / SIAFI 
correspondentes aos fechamentos mensal e anual

SERVIDOR PERÍODO PECÚNIA COMPENSAÇÃO JUSTIFICATIVA

Josemir Melo Nogueira 20,23, 24, 26, 27, 30 e 31/12/2019 7 0

Coordenar os serviços de segurança e transporte; inspecionar os serviços de 
instalação de equipamentos de segurança; Coordenar os serviços de manutenção 
da frota de veículos, Coordenar os serviços de entrada e saída de pessoas e 
veículos nas dependências da Seção Judiciária; Verificação e testes de 
equipamentos de incêndio do prédio sede da SJAC; Organizar o quadro de chaves 
reservas das portas das salas da Seccional; Atender as requisições de transporte 
durante o recesso forense; realizar abastecimento dos veículos da frota. 

20, 23, 24, 26, 27, 30, 31/12/2019 7 0

Fiscalização dos serviços de conservação e limpeza do prédio; Inspeção dos 
serviços de dedetização do prédio sede; Administração das Atas de Registro de 
Preços; Recebimento de equipamentos e materiais adquiridos no exercício; 
Fiscalização e acompanhamento dos contratos administrativos sob a 
responsabilidade do NUASG; Atualização dos contratos Administrativos sob a 
responsabilidade do NUASG; Coordenar os serviços de manutenção predial;  
Coordenar os serviços de segurança e transporte; inspecionar os serviços de 
instalação de equipamentos de segurança; Acompanhar a vigência dos contratos; 
dos reajustes contratuais, dos aditamentos e dos pagamentos dos contratos; 

02, 03 e 06/01/2020 0 3

Fiscalização dos serviços de conservação e limpeza do prédio; Inspeção dos 
serviços de dedetização do prédio sede; Administração das Atas de Registro de 
Preços; Recebimento de equipamentos e materiais adquiridos no exercício; 
Fiscalização e acompanhamento dos contratos administrativos sob a 
responsabilidade do NUASG; Atualização dos contratos Administrativos sob a 
responsabilidade do NUASG; Coordenar os serviços de manutenção predial;  
Coordenar os serviços de segurança e transporte; inspecionar os serviços de 
instalação de equipamentos de segurança; Acompanhar a vigência dos contratos; 
dos reajustes contratuais, dos aditamentos e dos pagamentos dos contratos; 

SERVIDOR PERÍODO PECÚNIA COMPENSAÇÃO JUSTIFICATIVA

Vinicius Maia Maia 20, 23, 24, 26, 27, 30, 31/12/2019 7 0

Encaminhamento/Atesto de notas fiscais de fornecedores e empresas prestadoras
de serviços; Acompanhamento de terceirizados nos procedimentos de limpeza
geral do prédio, dedetização, limpeza da caixa d'agua e acompanhamento do início
dos serviços de segurança eletrônica. 

Sebastião Gomes de Oliveira

NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - NUASG

Wanderley Araújo de Castro

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO DE CRUZEIRO DO SUL/AC

Josimar Antonia M. do Nascimento
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