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' PORTARIA VPCRE Nº 02/2016

Dispõe sobre as inspeções Ordinárias dos serviços cartoráriós e'

designação de servidores pára os trabalhos.

O Vice-Presidente_ e C6rreged6r Regi6nal Eleit6ral de Goiás,

, Desembargador KisleuDias Maciel Filho,noexercício das atribuiçõesque lhe são conferidas pela

Lei nº 4.737, de 15 de—julhode 1965, art. 26, ªê 1º e 2º, pelas Res61úções TSE nº 7.651, de 24 de

4 agosto de 1965, art. 8º e nº 21.538/03, de 14 de outubro de2003, art. 56, caput, e pela Resoluçã6

TRÉ/GO nº 173/2011—Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, art..;20

CONSIDERANDOque ao Correged6r RegionalEleitoral Compete

procederas inspeções e correições dos serviços eleitorais dás zónas de toda acircunscrição, Res. ,

ZTSEnº 7.651/65 ——art. sº; '

CONSIDERANDO 6 dispost6 no art. 56 da Resolução TSE nº 21.538/03, .

que autoriza 6 C6rreged6r Regiónal, noâmbito de sua jurisdição, sempre que entender necessário,

pessoalmente ou p6r intermédio de comissão de servid6res especialmente por ele designado,

inspeciºnar os serviços eleitorais da circunscrição,— visando identificar eventuais irregularidades e'

procederEIS COITGIÇõCS neceàsárlas, .—

, CONSIDERANDO a importância das inspeções comoinstrumento de

orientação e correição, RESOLVE:

Art lº. Determinar a realização de inspeções ordinárias nós cartórios

eleit6rais no exercício de 2016.

Art. 2º Designar os Seguintes servidores Çomo grupo de trabalho para as-

linSpeções e correições eXtraordinárias: Juliana Saddi Artiaga, Daniel Boaventura França“, '

«' Loirí Schwingel, Gislene Goulart de Souza, Cláudia de Sousa Cardoso, Melissa Vieira dos

' Santos Valente, Carlúcio Josév Vilela, Lafaiete Ribeiro de Campos, LeiÍa Morais Faria

 

 

 

[ Missão.: "Velar pela regularidade chçose/eftããfsfxasxsekgdméawáreta aplicação de princípios e normas”.



 

 

 

* trabalhos oSistema deInspeções e Córreições Eleitorais — SICEL e, aofinal, apresentar Relatório

A Circunstanciadó de InSpeção e Correição ao Corregedor que, se for o caso determinará às

providências pertinentes, 'obj e'tivando ? regularizaçãoªdos procedimentos'ou abertura de correição.

Parágrafo único. Quando da realização dos trabalhos, o Assessor da Vice-

Presidência e Corregedoria indicará os servidoresquedeverão compor c'ada comissão,aqual

poderá ser constituída de dois ou maismembros.

Art. 3º.O Corregedºr Regional Eleitoral poderá acompanhar pessoalmente»

a comissão nos trabalhos demspeção e correição extraordinária nos Cartórios Eleitoráis.

Art. 4º. Esta Portaria entra'em vigor na data da assinatura.

Gabinete da Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral de Goiás,

x ads dois dias do mês de feVereiro do ano dé dois mil e  

I

(F1. 2 da Portaria n. 2Q/2016-VPCRE, de 0,1...022016) -
 

[ Missão: “Velar pela regularidade dos serviços eleitorais, assegurando a correta aplicação de' princípios e normas”.
 


