
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N. 228 DG

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, no use de

suas atribuicOes legais, tendo em vista o disposto nos artigos 38 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro

de 1990, e 1° e 3°, inciso IX, da Portaria TRE/GO n. 68, datada de 14 de fevereiro de 2008, alterada

pelas Portarias TRE/GO n. 809, de 10 de dezembro de 2009, e 470, de 16 de junho de 2011,

editadas pela douta Presidencia, bem como a indicacao contida no formulario protocolado sob o n.

19.002/2012;

CONSIDERANDO a informacao apresentada pela Seca° de Registros Funcionais corn

anuencia da Coordenadoria de Pessoal e da Secretaria de Gestio e Pessoas;

CONSIDERANDO que os efeitos do Acordao 199/2011 do Tribunal de Contas da Uniao

estao suspensos naquela Corte de Contas;

CONSIDERANDO a excepcionalidade da situacao apresentada na referida Zona Eleitoral no

periodo mencionado;

CONSIDERANDO a jornada de trabalho estabelecida pela Vice-Presidencia e Corregedoria

aos servidores das Zonas Eleitorais, por meio da Portaria n. 10/2011, de 9 de dezembro de 2011;

CONSIDERANDO a proibicao da prestacao de servicos gratuitos, nos termos do artigo 4°,

da Lei n. 8.112/90, RESOLVE:

Art. 1° DESIGNAR o servidor JoAo BATISTA DA SILVA, requisitado da Empresa de Assistencia

Tecnica, Extensa° Rural e Pesquisa Agropecuaria, para substituir ANTONIO MARCIO GONCALVES,

Chefe de Cart(Sri° da 133' Zona Eleitoral de Goiania, no periodo de 30 de marco a 3 de abril de

2012, em virtude do gozo de folgas compensatOrias pelo titular e seu substituto eventual.

Art. 2° Somente sera devida a remuneracao pela substituicao para os dias efetivamente

trabalhados pelo substituto, conforme registro no Sistema de Frequencia EletrOnica, e, nos termos

da Portaria n° 267/2010 PRES.

Art. 3° Esta portaria entrara em vigor na data da sua assinatura.

Goiania, 30 de br de 2012.

SAULO RICARDO	 EIRA FREITAS
Diretor- eral
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