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TRF5 cria grupo de trabalho para 
uniformizar lançamentos contábeis

de Julho2
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Servidores da SIAP participam de curso em São Paulo
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Aniversariantes

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 
instituiu um Grupo de 

Trabalho para promover a 
uniformidade entre os lança-
mentos contábeis no Sistema 
Integrado de Apoio Financeiro 
(SIAFI) e os registros efetu-
ados no Emporium, sistema 
eletrônico do almoxarifado. O 
Grupo é formado pelos ser-
vidores Robert Nogueira do 
Nascimento (supervisor da Seção 
de Almoxarifado), na função de 
coordenador; Marcone Correia 
de Araújo (diretor do Núcleo de 
Execução Orçamentária e Financei-

ra) e Odir Martinazzi Teles Júnior 
(supervisor-assistente da Seção 
de Almoxarifado). Aprovado por 
meio da Portaria nº 00513/2014, 
assinada pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Francisco 

Concurso de 
monografia em 
homenagem a 
Flávio Cavalcanti

Curso sobre 
licitação pública

CJF libera mais de R$ 
740 milhões em RPVs

STF em recesso 
forense
De hoje até o dia 31/07, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) funcio-
nará das 13h às 14h, em virtude 
do recesso forense. Nesse período, 
os prazos processuais permane-
cem suspensos e as questões ur-
gentes serão decididas pelo presi-
dente da Corte.

A Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Pernambuco 
(OAB-PE) está com inscrições 
abertas para o concurso de 
monografia com o tema “Res-
ponsabilidade civil na Internet”, 
que nesta edição homenageia 
o advogado e professor Flávio 
Queiroz Cavalcanti (irmão do 
desembargador federal Fran-
cisco Queiroz), que faleceu em 
agosto de 2013. Os interessa-
dos devem participar com um 
único trabalho, não sendo acei-
ta coautoria. As inscrições de-
vem ser feitas através dos sites 
da OAB/PE (www.oabpe.org.br) 
ou da Escola Superior de Ad-
vocacia Professor Ruy da Costa 
Antunes (esape.com. br.), até o 
dia 11 de agosto. 

No período de 14 a 18/07, a Es-
cola de Contas Públicas Professor 
Barreto Guimarães, do Tribunal de 
Contas de Pernambuco (TCE), re-
aliza o curso “Licitação pública e 
contratos administrativos”. A ca-
pacitação, com 20 horas/aula, será 
ministrada, das 13h30 às 18h, pela 
professora Andréa Magalhães. Os 
interessados devem fazer suas ins-
crições através do site: www.escola.
tce.pe.gov. Mais informações pelo 
telefone (81) 3181-7953.

Wildo,  o Grupo de Trabalho 
vai realizar um levantamento 
no estoque de bens do TRF5 
para saber o  saldo efetivo, uma 
vez que existem divergências 
entre os dois sistemas (SIAFI 
e Emporium), a fim de manter 
o controle da entrada e saída 
de materiais. De acordo com a 
Portaria, o Grupo tem um prazo 
de 90 dias para apresentar rela-
tório com o diagnóstico e aná-

lise das divergências, bem como 
as recomendações e providências 
que devem ser adotadas, a fim de 
corrigir as divergências entre os 
dois sistemas.

Os servidores Pedro Alexandre 
Matias Bezerra (Núcleo de Ope-
rações Técnicas) e Lauro Marques 
Júnior (Setor de Serviços Espe-
ciais), ambos da Subsecretaria de 
Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP), participam, nos dias 
10 e 11/07, do curso “Proteção de 
estruturas contra descargas at-

mosféricas - ABNT NBR 5419:2005”, 
em São Paulo. A capacitação tem o 
objetivo de auxiliar os servidores na 
correta interpretação da ABNT NBR 
5419:2005 - Proteção de estruturas 

contra descargas atmosféricas a 
fim de projetar, instalar, documen-
tar e manter um sistema de prote-
ção contra descargas atmosféricas 
- SPDA, conforme suas exigências.

O Conselho da Justiça Federal 
liberou, ontem, para os Tribunais 
Regionais Federais (TRFs), o valor 
de R$ 746.489.644,79, relativos 
às Requisições de Pequeno valor 
(RPVs) autuadas em maio de 2014. 
Desse total, R$ 463.842.328,58 
correspondem a processos pre-
videnciários – revisões de apo-
sentadorias, pensões e outros 
benefícios -, que somam 54.291 
ações, beneficiando 60.128 pesso-
as, em todo o país. O depósito na 
conta dos beneficiários será feito 
de acordo com o cronograma de 
cada TRF.


