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Contratos: SA alerta para registro de 
pagamentos no sistema

Rogério Fialho  
representa TRF5 
em reunião do CJF

Seminário de Atualização Penal  
abordará a legislação penal especial 

Missa de 7º dia

TRF5 apresenta “Arte no Barro”

Subseção de Quixadá (CE) abre seleção 
de estágio 

Secretaria Administrativa 
(SA) do TRF5 solicita aos 

gestores de contratos, que caso o 
processo esteja para pagamento 
na Subsecretaria de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade (SOFC), 
e o registro não tenha sido efe-
tuado no sistema de gestão de 
contratos, antes de enviá-lo para 
análise da regularidade fiscal, na 
Secretaria Administrativa, o ges-
tor deve efetuar o registro junto 
ao referido sistema. 

Planejamento - De acordo 
com a diretora da Secretaria 
Administrativa, Sorária Caio, 
o sistema de contratos é 
uma ferramenta essencial ao 
desenvolvimento das ativida-
des da SA, pois além de for-
necer informações gerenciais 
para os gestores, permite o 
planejamento orçamentário 
anual pela Subsecretaria de 
Orçamento, Finanças e Con-
tabilidade. 

O “Seminário de Atualização: A prá-
tica do Processo Penal da Justiça 
Federal” continua hoje (19/11), com 
a palestra “Legislação penal espe-
cial”. Coordenado pelo juiz federal 
Danilo Fontenelle, o encontro tra-
tará de temas como crimes contra 
o Sistema Financeiro Nacional, de 
“lavagem”, de responsabilidade dos 
prefeitos e Lei da “ficha limpa”. A 
palestra acontece na Seção Judici-
ária do Ceará e será transmitida via 

videoconferência para o TRF5 e de-
mais seções judiciárias, entre 8h e 
12h. Os interessados nas palestras e 
no recebimento do certificado po-
dem contatar o Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Humanos, 
pelo e-mail ndrh-treinamento@trf5.
jus.br ou pelo telefone: 3425.9815. 
Na próxima segunda-feira (26), o 
seminário será encerrado, com a 
palestra “Sistemas informatizados 
de transmissão de dados”.

O vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho, representa o 
TRF5 na sessão do Colegiado 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), que acontece nesta se-
gunda-feira (19/11), em Brasília. 

A partir de hoje 
(19/11), a expo-
sição “Arte no 
Barro”, do artesão 
Titino de Tracu-
nhaém, voltará a 
ser apresentada 
no hall do edifí-
cio- sede do TRF5. 
De acordo com o 
artista, cerca de 40 
peças, entre ob-
jetos decorativos, 

natalinos e utilitá-
rios, fazem parte 
da mostra, que 
ficará em cartaz 
até o dia 30/11. As 
vedetes deste ano, 
segundo Titino, são 
as peças “Mãe de 
Trigêmeos”, que 
conquistou o 3ª 
lugar na Fenearte 
de 2011, e “Tráfico 
de Crianças”.

Tiveram início hoje, e 
seguem até o dia 23, 
as inscrições para se-
leção de estagiários 
do curso de Direito, 
na Subseção Judici-
ária de Quixadá (CE). 
Poderão participar 
estudantes de Direito que estejam 
cursando entre o 5° e 8° período. 
A seleção será feita por meio de 

uma prova 
objetiva. Os 
interessados 
devem se 
dirigir à sede 
da Subseção 
de Quixadá 
e apresentar 

originais e cópias da carteira de 
identidade, CPF, histórico escolar 
e comprovante de matrícula.

Será realizada nesta segunda-
-feira (19/11), às 20h, na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima (Igre-
ja nova de Boa Viagem), a mis-
sa de 7º dia de falecimento do 
Sr. Antônio Marques da Silva, 
genitor da diretora da Subse-
cretaria de Tecnologia da Infor-
mação (STI), Fernanda Marques 
Montenegro. A igreja fica na 
rua Marquês de Valença, nº 
350, no bairro de Boa Viagem.


