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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 471 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

Altera a Portaria Presi 398 de 7 de novembro de 2014, que estabelece o
funcionamento dos serviços essenciais da área administrativa durante
o recesso forense de 2014/2015, no âmbito do TRF – 1ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso das suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:

I – Alterar os itens II e IV da Portaria Presi 398 de 07/11/2014, que passam a vigorar
com a redação seguinte:

[...]
II – Excepcionalmente nos dias 24 e 31 de dezembro de 2014 o
horário de funcionamento será de 8 às 13 horas.
[...]
IV –
a) para efeito de compensação, a carga horária de 7 (sete) horas, ou de
5 (cinco) horas, no caso do item II desta Portaria, serão computadas
como 1 (um) dia;
b) no caso de parcelamento, as horas que excederem ao total de 7
(sete), ou de 5 (cinco) nos casos do item II, 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);
[...]
 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, alterando-se no que couber a
Portaria Diges 763 de 03/12/2014..

 

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 23/12/2014, às 14:10 (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 0171829 e o código CRC A1B1E9B7.
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