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Redistribuição

Agentes da SAE participam de curso de Atualização em Segurança 

Poda de 
árvores 

Lançamento
de Setembro

TERÇA

Aniversariantes

Patrimônio informa: unidades devem 
ajustar pendências no GEAFIN 

Núcleo de Gestão Pa-
trimonial (NGP) do Tri-

bunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 faz um alerta 
às unidades da Corte sobre 
a necessidade de realizar os 
ajustes necessários no sistema de 
gestão do patrimônio, o GEAFIN. 
Após o dia 3/10, os setores que 
tiverem pendências referentes aos 
termos de responsabilidades de 
material permanente (tombados) 
ficarão impossibilitados de realizar 
qualquer solicitação no GEAFIN, 
seja de material permanente ou de 
consumo, até que as lacunas se-
jam preenchidas. De acordo com 
o NGP, o sistema possui um dispo-
sitivo que bloqueará a efetivação 
de novos pedidos caso haja pen-

O

Teve início, ontem (23), o Módu-
lo I do Curso de Atualização em 
Segurança - Armamento e Tiro, 
voltado para os servidores da 
Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE) do TRF5. O curso, com car-
ga horária de 15h/a, foi dividido 
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dências. As unidades devem estar 
atentas, já que desde o começo 
deste mês os pedidos de mate-
rial de consumo, que antes eram 
realizados em outro sistema, tam-
bém passaram a ser feitos através 
do GEAFIN. Ou seja, em caso de 
bloqueio, materiais como canetas 
e papéis não poderão ser solici-
tados. Quem tiver dúvidas pode 
ligar para os ramais 9601 e 9354. 
Comissões - A Presidência do 
TRF5 publicou, no Diário Eletrô-
nico Administrativo da última 

José Mário Soares

sexta-feira (20), a Portaria nº 
381/2019, que institui a Co-
missão Especial de Inventário, 
responsável por proceder ao 
Inventário Anual de Ajuste do 
Patrimônio e do Almoxarifado 

de 2019. Importante salientar que 
os setores devem comunicar ao 
NGP, até a próxima sexta-feira (27), 
o nome do servidor responsável 
pelas tratativas com a Comissão 
até a emissão e assinatura do res-
pectivo Certificado de Inventário. 
O e-mail é: dmp.patrimonio@trf5.
jus.br. Já no último dia 18, foi pu-
blicada a Portaria 374/2019, que 
designou um grupo de servidores 
para compor a Comissão de Des-
fazimento, Avaliação e Classifica-
ção de Bens Permanentes do TRF5.

Lima Aleixo e 
Leandro Pon-
tes da Silva, 
servidores da 
Seção Judici-
ária de Per-
nambuco.

em três turmas: a primeira terá au-
las hoje (23) e amanhã (24); a se-
gunda acontece nos dias 25 e 26/9 
e a última nos dias 30/9 e 1º/10. A 
capacitação acontece na Esmafe, 
das 8h às 18h, e é ministrada pelos 
instrutores internos Ana Cláudia 

Desde o últi-
mo dia 14, a 
SIAP está reali-
zando os ser-
viços de poda 
de árvores nas 
áreas externas do Edifício-sede, 
da Ampliação e do Anexo I do 
TRF5. Os trabalhos têm o objetivo 
de garantir a saúde das plantas, a 
segurança das pessoas que circu-
lam nessas áreas e a proteção dos 
automóveis estacionados. A pre-
visão é de que os serviços sejam 
realizados também nos dias 28/9, 
5 e 26/10 e 9 e 23/11.

A servidora do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, Izabel Leite 

Ribeiro, tem interesse em redis-
tribuição ou triangulação para os 
estados de Pernambuco, Paraíba, 

Alagoas, Rio Grande do Norte, 
Ceará e Sergipe (nesta ordem de 

preferência). O cargo é de Técnico 
Judiciário – Área Administrativa, 

com lotação na Subseção de Poços 
de Caldas, em Minas Gerais. Os in-
teressados podem entrar em conta-
to pelo telefone e (81) 99735-9828 
(WhatsApp) ou e-mail izabelleiteri-

beiro@gmail.com.

O desembargador federal 
Edilson Nobre lança, ama-
nhã (25), o livro As Normas 
de Direito Público na Lei de 
Introdução ao Direito Bra-
sileiro – Paradigmas para a 
Interpretação e Aplicação 
do Direito Administrativo, 
pela editora Contracorren-
te. A obra traz uma análise dos 
fundamentos, da estrutura e do 
regime das normas decorrentes 
dos artigos 20 a 30 da Lei de 

Introdução ao Direito Brasileiro 
(LINDB). O lançamento ocorre às 
17h, no 1º andar do edifício-sede 
do TRF5.


