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SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
DESPACHOS 

PROCESSO Nº 940/2004 
Defiro  o pedido formulado pelo servidor Célio da Penha Teles , Assistente Técnico III, 

requisitado da Prefeitura Municipal de Valparaíso d e Goiás - GO, no sentido de que sua esposa, 
Marilucy de Oliveira França Teles, e seu filho, Gui lherme de Oliveira França Teles, sejam 
excluídos  de seus assentamentos funcionais como dependentes,  para fins de abatimento de 
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, a partir d o mês de março de 2011 , nos termos do 
artigo 4º inciso III, “d”, c/c artigo 35, incisos I I e VI, da Lei n. 9.250/95, publicada no 
Diário Oficial da União de 27/12/95, alterada pelas  Leis n. 10.451, de 10.05.2002 e 11.311, de 
13.06.2006, e 11.482, de 31.05.2007, e tendo em vis ta a delegação de competência consignada no 
artigo 6º, I, “q”, da Portaria DIREF n. 722, de 11. 9.2009. 

Publique-se. 
Brasília-DF, 14 de março de 2011 

PROCESSO Nº 1.826/2010 – JFDF 

Com base nas informações do NUCRE, fls. 101, e na d isponibilidade orçamentária, fls. 
101-v, e, ainda, mediante a delegação de competênci a prevista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.9.2009, considerando que a palestra marcada para  17.12.2010 foi adiada para 14.4.2011, 
AUTORIZO: 

a) o cancelamento da nota de empenho 2010NE000633 ( R$ 400,00 – quatrocentos reais), 
fls. 84, emitida em favor de LÍGIA PAVAN BAPTISTA; 

b) o cancelamento da nota de empenho 2010NE000634 ( R$ 80,00 – oitenta reais), fls. 85, 
relativa aos encargos patronais decorrentes da cont ratação da profissional;  

c) a emissão de novo empenho em favor de LÍGIA PAVA N BAPTISTA, no valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), relativo à contratação da pro fissional para proferir palestra nesta 
Seccional sobre “Ética na Administração Pública”; 

d) a emissão de novo empenho no valor de R$ 80,00 ( oitenta reais), relativo a 
obrigatoriedade de recolhimento dos encargos patron ais sobre o valor a ser pago à profissional 
acima mencionada, pelos serviços contratados. 
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 14 de março de 2011. 

PROCESSO Nº 559/2011 – NUCRE 

A servidora apresentou Declarações da Juíza da 11ª Zona Eleitoral, comprovando o seu 
comparecimento no dia 4.8.2010  ao local que lhe foi determinado para o conhecimen to e 
assinatura do Termo de Ciência para atuar na função  de 1º Mesário na Casa Thomas Jefferson da 
11ª Zona Eleitoral do DF por ocasião das Eleições G erais 2010,  no dia 5.9.2010 para participar 
do treinamento para o exercício da função para a qu al foi convocada, no dia 3.10.2010  para o 
exercício da referida função no 1º Turno das Eleiçõ es Gerais/2010 e finalmente no dia  
31.10.2010 para desempenhar suas funções no 2º Turno das Eleiç ões Gerais/2010. 
 Assim sendo , concedo  à servidora Rubia de Almeida Mesquita Angelo , Técnico Judiciário 
do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, 
lotada na 22ª Vara Federal, 08 (oito) dias de abono eleitoral referentes aos di as 4.8.2010, 
5.9.2010, 3.10.2010 e 31.10.2010, a serem usufruído s oportunamente , mediante as competências 
que me são atribuídas pela Portaria nº 722/2009-DIR EF e nos termos do artigo 98 da Lei nº 
9504/1997 e Res.TSE nº 22.424/2006, que assegura ao  eleitor convocado para a atividade 
supracitada a dispensa do serviço pelo dobro de dia s da convocação. 

Brasília, 14 de março de 2011. 
 


