
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, Suzan Vitorino e Tayza Lima 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Dezembro
de14Edição nº 1839

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão, Marcos Costa 
e  Paulo de Sá Vieira

Aniversariantes

QUARTA

O

Isolda Breuel Gonçalves
Secretaria Judiciária
Ivanilda Benigno da Silva
Setor Médico
Wellington da Silva Batista
Soservi
Andra Maria de Lima
Soservi

Dia Nacional do 
Ministério Público

TRF da 5ª Região inicia, na 
próxima terça-feira (20), o 
recesso forense, que se es-

tenderá até o dia 6 de janeiro de 
2012. De acordo com a portaria 
nº 1082, assinada pelo presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
o expediente nesse período será 
das 13h às 18h, para toda a área 
administrativa. Contudo, esse 
horário poderá ser ampliado, de 
acordo com a necessidade de ser-

TRF5 inicia recesso forense 
na próxima semana Em dezembro, a Subsecretaria de 

Material e Patrimônio faz seu in-
ventário anual. Esse ano, a ativida-
de vai começar no primeiro dia do 
recesso (20/12), com previsão de 
término no dia 30. Um dos ob-
jetivos da atividade é apresentar 
à administração uma análise de 
desempenho das atividades dos 
encarregados do almoxarifado, 
com foco no estoque e na situação 
do material em uso. O inventário 
também serve para verificar se há 
materiais que já estão sem utilida-
de. De acordo com o supervisor da 

viço. Nesse período, a Secretaria 
Judiciária funcionará em regime 
de plantão, apenas em feitos que 
demandem medidas liminares em 
habeas corpus ou para evitar pe-
recimento de direito e/ou dano 
irreparável ou de difícil reparação. 
A portaria foi publicada no Diário 
Eletrônico Administrativa, no dia 
9/12, e atende à Lei nº 5.010/1966, 
que determina o recesso de final 
de ano no Poder Judiciário de 
todo o País.

A Subsecretaria de Material e 
Patrimônio avisa aos setores que 
funcionarão durante o recesso 
que devem solicitar materiais de 
expediente até hoje (14), às 12h. A 
Subsecretaria lembra que não dis-
tribui material durante o recesso e 
por isso a necessidade do pedido 
antecipado, já com uma projeção 
do que deverá ser usado durante 
o período de 20/12 a 06/01/12.

Seção de Almoxarifado, Robert No-
gueira, esse levantamento é muito 
importante para fazer uma previ-
são do que deve ser comprado no 
início de cada ano. “Vale salientar 
que a contagem física é comparada 
com os valores contábeis registra-
dos nos sistemas de controle de 
saldos financeiro e em depósito”, 
afirma.  Todos os itens que fazem 
parte do estoque serão contabi-
lizados: material de expediente, 
elétrico, de telefonia, de acondicio-
namento, embalagem e material de 
processamento de dados.

SMP inicia inventário do Almoxarifado 
no próximo dia 20

Se você ainda não 
providenciou sua 
ida à festa de con-
fraternização do 
TRF5, não perca 
tempo. No Núcleo 
de Cerimonial, ain-
da restam algumas 
senhas, que podem 
ser adquiridas por servidores e 
estagiários ou para familiares e 

SulAmérica

Materiais devem 
ser pedidos hoje

Os servidores do TRF5 e das seções 
judiciárias terão uma surpresa no 
salário de dezembro: o valor a ser 
pago pelo plano de saúde SulAmé-
rica será de apenas 35%, ou seja, o 
TRF5 vai assumir os 65% restantes. 
De acordo com o diretor-geral, 
Marcos Netto, a redução foi pos-
sível graças à disponibilidade or-
çamentária informada pela Subse-
cretaria de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade. Contudo, a partir de 
janeiro os valores voltarão ao nor-
mal, acrescidos de 11% do reajuste 
aplicado pela seguradora desde 
setembro, mas que foi absorvido 
pelo TRF5 até o final do exercício.

Ainda dá tempo: festa do TRF5 é hoje
amigos do TRF5. 
O valor do ingres-
so inclui direito a 
jantar e bebidas. O 
evento acontece a 
partir das 20h, no 
Spettus Boa Via-
gem (Av. Domingos 
Ferreira, 1500), e 

será animado pela Orquestra Fas-
cinação e pelo DJ Nando.


