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A

TRF5 terá novo regulamento para 
gestão de contratos

de Abril7
SEGUNDA

Corregedor-regional inicia hoje a correição ordinária na SJCE

Visita

 Diretoria Geral do TRF5 
reuniu, na última sexta-
feira (4), pela manhã, os 

gestores de contratos do Tribunal 
para debaterem a minuta do 
regulamento que vai estabelecer 
as competências e o fluxo 
dos processos de liquidação e 
pagamento no gerenciamento 
dos contratos no âmbito do TRF5. 
De acordo com a minuta, para 
gerir os contratos, além do gestor, 
será criada a figura do fiscal do 
contrato, a quem caberá, entre 
outras coisas, juntar ao processo 
de pagamento a documentação 
necessária para liquidar a 
despesa e atestar a regularidade 
da execução contratual; entre 
outras atribuições. Ao gestor do 
contrato compete acompanhar 

do atesto”, explicou. Segundo 
o diretor-geral, João do Carmo 
Botelho Falcão, depois dessa 
reunião, serão feitos ajustes na 
minuta, para posterior aprovação 
e publicação. “A proposta é que 
o regulamento entre em vigor a 
partir de 1º de maio”, avisou. O DG 
adiantou que, antes disso, serão 
promovidos treinamentos para os 
referidos servidores. 

O corregedor-regional do TRF5, 
desembargador federal Francis-
co Barros Dias, abre, hoje, a partir 
das 9h, a correição ordinária na 
sede da Seção Judiciária do Ceará 
(SJCE), em Fortaleza. A abertura 
dos trabalhos será transmitida por 

videoconferência para as subseções 
judiciárias. Até sexta-feira (11), o 
corregedor e sua equipe trabalharão 
com os processos físicos de 13 varas 
da capital, Fortaleza. No segundo 
período, que vai de 5 a 9/05, os 
trabalhos serão realizados em oito 

varas federais no interior do Cea-
rá, nos municípios de Limoeiro do 
Norte, Juazeiro do Norte, Sobral, 
Quixadá, Tauá, Iguatu e Itapipo-
ca.  Já os processos virtuais serão 
correicionados no TRF5, durante o 
período de 19 a 23 de maio.
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o cumprimento 
do cronograma de 
execução e o prazo de 
vigência contratual; 
acompanhar a 
execução dos 
contratos e informar 
aos contratados 
os pagamentos 
efetuados; entre 
outras atividades. 
Otimização – Para Jerônimo José 
de Oliveira, supervisor da Seção de 
Análise de Gestão Orçamentária e 
Financeira da DG, que apresentou 
a minuta e o novo fluxograma, 
essa discussão é fundamental 
para o pagamento de empresas  
contratadas. “Muitas vezes, um 
gestor atesta uma nota sem a 
real noção das implicações legais 

Dia Mundial da Saúde
Hoje é o Dia Mundial da Saúde. 
A data foi criada em 1948 pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), fundamentada no direito 
do cidadão à saúde e na obriga-
ção do Estado em promovê-la. 
Todos os anos, a OMS elege um 
tema para orientar as ações desse 
dia. Em 2014, o tema escolhido é 
a prevenção das doenças trans-
mitidas por vetores, que são or-
ganismos que transportam pató-
genos de uma pessoa ou animal 

infectado a outra. As doenças ve-
toriais são mais frequentes em zo-
nas tropicais e lugares com pro-
blemas de acesso à água potável 
e saneamento.  Os vetores mais 
conhecidos em nosso meio são 
os flebótomos (insetos parecidos 
com mosquitos), os mosquitos, os 
percevejos, os carrapatos e os ca-
racóis. No Brasil, a dengue  tem se 
manifestado com formas clínicas 
atípicas. Conheça mais em: http://
www.paho.org/bra/

Durante três dias da 
semana passada, estu-
dantes do 7º período 
do curso de Direito da 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 
(UFRN) visitaram o TRF5. Alunos 
do juiz federal e professor Marco 
Bruno Miranda Clementino (JFRN), 
os estudantes conheceram como 
funcionam as sessões de julga-
mento (Turmas e Pleno), assistiram 
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ao vídeo institucional “A Casa do 
Direito”, visitaram os gabinetes dos 
desembargadores federais Marce-
lo Navarro e Francisco Barros Dias 
(corregedor) e participaram de uma 
palestra na Escola de Magistratura 
Federal (Esmafe).


