
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

AUTORIZAÇÃO 1594446 - SJPA-SESUD-SECAD

Considerando  as informações constantes  dos autos,  a  vedação  de  enriquecimento
ilícito  da  Administração  e  as  delegações  conferidas  ao  Diretor  da  Secretaria  Administrativa  pela
PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, encaminho os autos conforme a seguir:

À SEPLO para informar crédito orçamentário para despesa em questão.

Havendo disponibilidade, remeter à SEOFI para apropriação e respectivo pagamento,
que desde já autorizo, em caráter excepcional.

Por fim, à SECOS para publicação e posterior remessa à unidade solicitante visando
juntada da prestação de contas, em prazo não superior a 05 (cinco) dias após o retorno da viagem.

No  caso  de  cumprimento  de  mandados,  a  prestação  de  contas  deverá  ser
acompanhada das respectivas certidões.

Em se tratando de servidor conduzindo veículo oficial, a prestação de contas deverá
ser instruída com o formulário de requisição de viatura, constando o registro de km rodados.

 

 

RESUMO DA DESPESA/DIÁRIAS

Beneficiário
HUGO MOREIRA COELHO

Executante de Mandados

Descrição Cumprimentos de mandados em Vila Cupu, Vila Três
Poderes, Vila Santa Fé e Brejo do Meio.

Roteiro Marabá/Vila Cupu

Data do Deslocamento 14 a 15/12/2015

Meio de Transporte Oficial

Diárias Quantidade -1,5

 Valor unitário - R$618,99
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 Total das deduções - R$72,64

 Valor total geral - R$855,85

 

Em 21 de dezembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Odival Quaresma Filho, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 22/12/2015, às 15:54 (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 1594446 e o código CRC 8A6FC07C.
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