SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM DE SERVIÇO 15
O DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, no uso de suas
atribuições legais, em face da delegação de competência atribuída pela Portaria DIREF nº. 722/2009,
resolve:

de 05/09/2014.

I - TORNAR SEM EFEITO, a partir de 14/04/2015, a Ordem de Serviço nº 34/2014,

II - DESIGNAR, as servidoras Beatriz Moura França de Souza - Supervisora da Seção
de Comunicação Social - SECOS e Mariana Ribeiro Maroccolo - PRÓ BEM para, a partir de
14/04/2015, constituírem a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio SJ/DF nº
01/2012, firmado com a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL SERJUS/DF, cujo objeto consiste em estabelecer a intermediação, pela SERJUS, na captação de
patrocínios com vistas ao custeio dos eventos e solenidades da SJ/DF, sob a responsabilidade da Seção de
Comunicação Social - SECOS e do Comitê de Qualidade de Vida e Trabalho no DF, considerando o
objetivo comum da promoção da integração e congraçamento entre os servidores e magistrados, bem
como a realização de eventos de interesse institucional.
A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização deverá zelar pelo fiel cumprimento do
Convênio, principalmente no que concerne às obrigações constantes nas Cláusulas Segunda e Terceira,
bem como aos procedimentos para aplicação das sanções administrativas, quando for o caso.
O não cumprimento das atribuições inerentes ao Acompanhamento e Fiscalização do
Convênio implicará em responsabilização civil, penal e administrativa nos termos da lei.

ERICO DE SOUZA SANTOS
Diretos da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 14/04/2015, às 15:13 (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 0517725 e o código CRC 51112B69.
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