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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

     PORTARIA nº. 017/2016/DG - Manaus, 26  de Janeiro  de  2016.

 O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e,
 
CONSIDERANDO o teor do Memorando nº. 016 e 017/2016 SETIC.COSUP,  da Coordenadoria de Operação e Suporte, em substituição, informando a necessidade de deslocamento dos servidores   BRENO DE ARAÚJO MONTEIRO E NERTAN RUBENS BEZERRA DE ARAÚJO,   considerando a mudança de endereço do Fórum Trabalhista de Itacoatiara (AM), no período de 27 a 29.1.2016,   que acarretará na necessidade de movimentação e ativação de equipamentos e servidores para nova Sede, e  do servidor José Pascoal da Silva Tavares, para executar  a instalação de um quadro de comando com derivação para circuitos de cada equipamento,  na Vara de Itacoatiara (AM),  com ida dia 26.1.2016, às 7:30 e o retorno no dia 29.1.2016, às 15:30; 
 
Considerando a solicitação de um veículo e de um colaborador  à Seção de Transporte, para transportar os servidores á pag.3, no dia 26.1.2016, e no dia 27.1.2016, bem como no retorno dos três servidores a Manaus no dia 29.1.2016, nos autos das matérias administrativas,  não haverá  pernoite no Município de Itacoatiara (AM), portanto não se fará jus a concessão de diárias, no dia 26.1.2016, e no dia 27.1.2016, bem como no retorno dos três servidores a Manaus no dia 29.1.2016.  

CONSIDERANDO a autorização da Diretoria-Geral para os deslocamentos dos servidores acima mencionados, para realizarem os serviços na Vara do Trabalho de  Itacoatiara (AM),  nos  períodos de 26 a 29.1.2016 e de 27 a 29.1.2016;

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução 124/2013 com as alterações promovidas pela Resolução Administrativa CSJT 148/2015, Resolução TRT11 nº 203/2013, ATO TRT 11 24/2014/SGP e a Resolução Administrativa nº 160/2015, 

     
R E S O L V E

I – AUTORIZAR o deslocamento do servidor  JOSÉ PASCOAL DA SILVA TAVARES,   Técnico Judiciário, Àrea Administrativa, Classe "C", Padrão:NI-C13,  ao Município de  Itacoatiara  (AM),    no período de 26 a 29.1.2016;

II – CONCEDER ao servidor acima citado três diárias e meia, referentes ao período de 26 a 29.1.2016.

III – AUTORIZAR o deslocamento dos servidores  BRENO DE ARAÚJO MONTEIRO, Técnico Judiciário, Apoio Especializado, Tecnologia da Informação, Classe "A",  Padrão: NI-A01 e NERTAN RUBENS BEZERRA DE ARAÚJO, Técnico Judiciário, Administrativa, Transporte, Classe "C", Padrão: NI-C13,  ao Município de  Itacoatiara  (AM),   no período de 27 a 29.1.2016;


 IV- CONCEDER aos servidores acima citados duas diárias e meia, referentes ao período de 27 a 29.1.2016.

V – DETERMINAR que sejam  apresentados pelos servidores  ao Núcleo de Contabilidade os cartões de embarque, ou bilhetes de passagens, ou relatórios de viagem, nos termos  do art. 16  da Resolução nº. 214/2013 do CSJT.


Dê-se ciência.
                     Publique-se.
                                                

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA
Diretor-Geral do TRT da 11ª Região.
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