
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N. 282/2012 DG

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS,

no use de suas atribuicOes legais e de acordo corn o disposto no artigo 23, incisos VII,

XIII e XXVI, da Resolucao THE/GO n° 113, de 14 de maio de 2007 e,

Considerando que o artigo 2° da Portaria PRES n° XXX, da douta Presidencia,

datada de XX de XXX de 2012, confere ao Dirctor-Geral a faculdade de transmitir os

poderes ora delegados aos Secretarios, de acordo coin a conveniencia administrativa,

RESOLVE:

Art. 1° CONFERIR atribuicao ao Secretario de Gestao de Pessoas para analisar e

decidir sobre os pedidos abaixo relacionados, corn a observancia rigorosa dos preceitos

atinentes as respectivas materias.

auxilio-alimentacao;

auxilio-funeral;

auxilio-natalidade;

auxilio pre-escolar;

e) auxilio-transporte;

averbacao de tempo de servico, para fins de aposentadoria, disponibilidade, licenca

capacitacao e concurso de remocao;

concessOes legais (artigos 97 e 98 da Lei n° 8.112/90);

decidir sobre pedidos de beneficios relativos a Adicional de Qualificacao em acOes

de treinamento nos termos da Resolucao TSE n° 22.576/2007;

ferias;

inclusäo de dependente para fins de deducao de Imposto de Renda Pessoa Fisica;



au-	 ce; 6
(Fl. 2 Port. n. 2/14DG/TRE-GO, de 31.5.2012)

k) inclusao nos pianos de assistencia medica;

1) licenca a gestante, a adotante e da licenca-paternidade;

licenca para capacitacao;

licenca para o servico militar;

licenca para tratamento de sande;

licenca para tratar de interesses particulares, sem remuneracao;

licenca por acidente em scrvico;

licenca por motivo de afastamento do cOnjuge ou companheiro;

licenca por motivo de doenca em pessoa da familia;

salario-familia;

Art. 2° Das decisOes da Secretaria de Gestao de Pessoas, cabera recurso, em face de

razejes de legalidade e de merit°, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da Lei n°

9.784/1999.

§ 1° 0 recurso sera dirigido a Secretaria de Gestao de Pessoas, que analisard o pedido

cm 5 (cinco) dias, podendo reconsiderar a decisao recorrida. Se na p a reconsiderar,

encaminhara o recurso a Diretoria-Geral.

§ 2° Podera ser interposto recurso em 3 (tres) instancias administrativas, Diretoria-

Geral, Presidencia e Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Goias.

Art. 3° Convalidar os atos praticados pela Secretaria de Gestao de Pessoas a partir de

13 de fevereiro do corrente ano, conforme delegacao constante nesta Portaria.

Art. 4° Os casos omissos serdo resolvidos pelo Diretor-Geral deste Tribunal.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposicOes em

contrario.

Goiania, 15 de junho de 2012.
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