
e-AVS
SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM A SERVIÇO

AVS-198-2020

Dados do Favorecido
Categoria Judicial
Tipo Servidor
Matrícula PA1000993
Nome ALBERTIDAN FERREIRA MELO
Cargo ANALISTA JUDICIÁRIO
Órgão SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
Conta de recebimento Conta Funcional

Dados do Encaminhador
Unidade requisitante SJPA / SECAD / SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Nome JOSE LUIZ MIRANDA RODRIGUES
Cargo
Função
Matrícula

Atividade
Finalidade Necessidade de serviço

Detalhamento da finalidade

Dar cumprimento a dez (10) mandados judiciais em área de zona rural do Município de
Anapú/PA. Os precitados mandados foram expedidos nos seguintes processos judiciais: 2820-
93.2016.4.01.3903; 2824-33.2016.4.01.3903; 2005.39.01.001106-5; 2825-18.2016.4.01.3903;
1000020-07.2018.4.01.3903; 1000114-40.2018.4.01.3907; 1000167-33.2018.4.01.3903;
1000059-67.2019.4.01.3903; 1002205-81.2019.4.01.3903; 1002176-31.2019.4.01.3903. Para o
efetivo cumprimento dos referidos mandados, serão destacados dois (02) oficiais de justiça
lotados na Subseção Judiciária de Altamira/PA, mormente considerando as seguintes
justificativas: a) o Agente de Segurança e Transporte está exercendo suas funções internamente
na Secretaria da Vara; b) a zona rural do Município de Anapú/PA, local onde serão cumpridos 07
dos 10 mandados é, historicamente, palco de violência decorrente de intensos conflitos agrários,
sendo, pois, necessário, o destaque de dois (02) servidores, com o fito de melhor diligenciar na
referida área. Além disso, ressalto que parte dos endereços está localizada em pontos
longínquos da BR-230, existindo, a título exemplificativo, dois endereços situados, um, a 47 km
da rodovia, e outro, a 45 km; c) atualmente, iniciou-se o período de quadro chuvoso (“inverno
amazônico”) na região amazônica. Comumente, as estradas rurais, no referido período, cobrem-
se inteiramente de lama, dando ensejo com isso à existência de “regiões de atoleiro”. Neste
ponto, o deslocamento de dois (02) OJ se faz necessário para melhor diligenciar nas citadas
estradas, ocasião em que os meirinhos mutuamente se auxiliarão. Data do cumprimento:
12/03/2020, 13/03/2020 e 14/03/2020, sendo 0,5 diária (meia diária) por cada dia.

Justificativa da finalidade

Dar cumprimento a dez (10) mandados judiciais em área de zona rural do Município de
Anapú/PA. Os precitados mandados foram expedidos nos seguintes processos judiciais: 2820-
93.2016.4.01.3903; 2824-33.2016.4.01.3903; 2005.39.01.001106-5; 2825-18.2016.4.01.3903;
1000020-07.2018.4.01.3903; 1000114-40.2018.4.01.3907; 1000167-33.2018.4.01.3903;
1000059-67.2019.4.01.3903; 1002205-81.2019.4.01.3903; 1002176-31.2019.4.01.3903. Para o
efetivo cumprimento dos referidos mandados, serão destacados dois (02) oficiais de justiça
lotados na Subseção Judiciária de Altamira/PA, mormente considerando as seguintes
justificativas: a) o Agente de Segurança e Transporte está exercendo suas funções internamente
na Secretaria da Vara; b) a zona rural do Município de Anapú/PA, local onde serão cumpridos 07
dos 10 mandados é, historicamente, palco de violência decorrente de intensos conflitos agrários,
sendo, pois, necessário, o destaque de dois (02) servidores, com o fito de melhor diligenciar na
referida área. Além disso, ressalto que parte dos endereços está localizada em pontos
longínquos da BR-230, existindo, a título exemplificativo, dois endereços situados, um, a 47 km
da rodovia, e outro, a 45 km; c) atualmente, iniciou-se o período de quadro chuvoso (“inverno
amazônico”) na região amazônica. Comumente, as estradas rurais, no referido período, cobrem-
se inteiramente de lama, dando ensejo com isso à existência de “regiões de atoleiro”. Neste
ponto, o deslocamento de dois (02) OJ se faz necessário para melhor diligenciar nas citadas
estradas, ocasião em que os meirinhos mutuamente se auxiliarão. Data do cumprimento:
12/03/2020, 13/03/2020 e 14/03/2020, sendo 0,5 diária (meia diária) por cada dia.

Período da viagem 12/03/2020 à 14/03/2020

Dados das diárias



Diária Situação diária Data início Data fim Hospedagem pelo órgão

Diária individual - 12/03/2020 12/03/2020 Não

Sem diária - 13/03/2020 13/03/2020 Não

Diária individual - 14/03/2020 14/03/2020 Não

Valores da AVS
Descrição Número da RDO Saldo disponível orçamento Saldo com AVS atual Valor utilizado na AVS

RDO de Diária 33481 R$ 0,00 R$ -7.269,19 R$ 887,13

Cálculo das diárias
Valores - AVS Valores - Avaliação Valores - Autorização

Quantidade de diárias 1.5 1.5 1.5

Valor total das diárias R$ 928,49 R$ 928,49 R$ 928,49

Desconto auxílio alimentação R$ 41,36 R$ 41,36 R$ 41,36

Desconto auxílio transporte R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Desconto teto para diária R$ 0 R$ 0 R$ 0

Valor líquido da diária R$ 887,13 R$ 887,13 R$ 887,13
Valor despesas passagens R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Solicitado por ALBERTIDAN FERREIRA MELO (PA1000993) em 06/03/2020 14:35:49

Avaliado por MARCOS ANTONIO MARCAL DE LIMA (PA11103) em 09/03/2020 13:43:15

Autorizado por JOSE LUIZ MIRANDA RODRIGUES (PA7803) em 09/03/2020 17:53:14

Edifício Sede I: SAU/SUL Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores
CEP: 70070-900 Brasília/DF - Telefone: (61) 3314-1537

CNPJ: 03.658.507/0001-25

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://portal.trf1.jus.br/eavs-api/checa-autenticidade/eyJpdiI6IjNSeEs4WEZid0E4UkFxX
C8zeFF6eWNBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkVXS2RucklvaXIwZmpCSHRIOVN1Ukp3QUhJT3BldVV
PWFRjR1REU216bGJrRkpOZXVtZjVPWk11SndoaVVIekoiLCJtYWMiOiIyMGExNDA0OWVm
OGEzODc3ODU3ZDdmZWE5Yjk2NDIwYzM1MTRlMjU5MzIyZjVmNjQ5YWI5ZTVlOTRjOTQz
ZWRkIn0=, informando o código verificador b0ffdfbddcee17a2d478a3a89cd952ef.

https://portal.trf1.jus.br/eavs-api/checa-autenticidade/eyJpdiI6IjNSeEs4WEZid0E4UkFxXC8zeFF6eWNBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkVXS2RucklvaXIwZmpCSHRIOVN1Ukp3QUhJT3BldVVPWFRjR1REU216bGJrRkpOZXVtZjVPWk11SndoaVVIekoiLCJtYWMiOiIyMGExNDA0OWVmOGEzODc3ODU3ZDdmZWE5Yjk2NDIwYzM1MTRlMjU5MzIyZjVmNjQ5YWI5ZTVlOTRjOTQzZWRkIn0=
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