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O

Abinael Barbosa da Silva
Orçamento e Finanças
Isabelle Pinho Veloso Maranhão Leal
Divisão da 1ª Turma

período de re-
cesso no Tribunal 
Regional Federal 

da 5ª Região – TRF5 foi 
marcado também pela 
celeridade, não de pro-
cessos, mas na execução 
de obras importantes 
necessárias, como a 
troca de carpetes e res-
tauro da pintura do teto das salas 
das Turmas. O piso dos elevadores 
também será trocado e um novo 
painel será instalado próximo aos 
elevadores. As varandas que ficam 
voltadas para a parte frontal do 

Reformas no TRF5: celeridade marca recesso

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 retoma hoje as 
atividades e o horário normal de 
funcionamento, após o recesso 
de fim de ano do Poder Judiciário. 
O recesso forense teve início no 
dia 20/12/2011 e foi encerrado na 
última sexta-feira, dia 6/01/2012, 
de acordo com a Portaria nº 1082, 
assinada pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima.  Durante o 
período, a área administrativa e a 
Secretaria Judiciária funcionaram 
em regime de plantão.

Em virtude do recesso forense, o 
Setor de Benefícios do TRF5 infor-
ma que está recebendo até hoje 
os comprovantes de pagamento 
do Plano de Saúde dos servidores 
inscritos no Programa Auxílio-
-Saúde. 

Os estagiários de nível médio do TRF5 
elegeram, durante a festa de confraterni-
zação, em dezembro passado, o Garoto 
e a Garota Aprendiz 2012. Os títulos fo-
ram disputados por 10 estagiários (cinco 
meninos e cinco meninas), sendo eleitos 
os adolescentes Breno Saldanha (Distri-
buição) e Bruna Miranda (Cerimonial). 

Adolescentes elegem 
Garoto e Garota 
Aprendiz 2011

Programa 
Auxílio-Saúde 
recebe comprovantes

Tribunal retoma
atividades, após
recesso forense

edifício-sede do TRF5 
também estão sendo 
recuperadas. O termo-
acumulador, respon-
sável pela climatização 
do prédio também foi 

alvo de preocupação, 
com a recuperação de 
fissuras e da pintu-
ra. Mas as obras não 
se limitam apenas à 
construção, recupe-
ração e manutenção. 
O jardim próximo ao 
estacionamento foi 
requalificado e trans-
formado na ‘Alameda 
dos Jasmins’, propor-
cionando mais beleza 
para quem se dirige 
ao prédio a partir do 
estacionamento. 

A Diretoria Geral (DG) comunica 
aos gestores que a partir deste 
ano a utilização do Sistema de 
Gestão de Contratos (SGC) será 
obrigatória no âmbito do TRF5. 
O SGC é uma ferramenta de con-
trole, acompanhamento, consulta 
e fiscalização dos contratos reali-
zados pelo Tribunal, desde a sua 
criação até seu encerramento. 

Utilização do Sistema de Gestão de 
Contratos será obrigatória no tribunal

Dia do Fico

Ampliação do Tribunal - A refor-
ma do prédio da Caixa Econômica 
Federal, adquirido pelo TRF5, tam-
bém está acelerada. Está sendo 
construída uma entrada privativa 
para os veículos que conduzem os 
desembargadores; a passarela que 
fará a interligação dos dois edifícios 
já está em fase de construção; e 
as divisórias do andar térreo estão 
sendo colocadas. A manutenção, os 
reparos e as melhorias poderão ser 
conferidos nas próximas edições 
do TRF Hoje. A cada quarta-feira de 
janeiro, publicaremos uma matéria 
com mais detalhes.

O diretor-geral do TRF5, Marcos 
Netto, explica que todos os servi-
dores, inclusive os que não exer-
cem a função de gestor, devem se 
informar sobre o funcionamento 
do Sistema. A Subsecretaria de Or-
çamento, Finanças e Contabilidade 
(SOFC) estará à disposição dos in-
teressados para prestar esclareci-
mentos sobre a utilização do SGC.


