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prerrogativa de foro na hipótese vertente. 

Ante ao exposto, acolho o requerimento formulado pelo ilustre Procurador Regional Eleitoral, reconheço a incompetência desta Corte e 
determino a remessa dos autos à 8ª Zona Eleitoral.

P.R.I. 

Goiânia, 28 de outubro de 2018.

Juiz Luciano Mtanios Hanna 

Relator

DIRETORIA-GERAL

Atos do Diretor Geral

Portarias

Lotação da servidora Aline Maria de Melo Santana

PORTARIA N. 131/2018  DG

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
disposto no artigo 46, incisos XVI e XVIII, da Resolução TRE/GO n. 275, de 18 de dezembro de 2017 (Regulamento Interno),

CONSIDERANDO a instrução contida no PAD n. 9759/2018, RESOLVE:

Art. 1º LOTAR, com efeitos a contar de 16/10/2018, a servidora efetiva ALINE MARIA DE MELO SANTANA, Analista Judiciário, Área Judiciária, 
na Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Goiânia, 30 de outubro de 2018.

Wilson Gamboge Júnior

Diretor-Geral

Dispõe sobre monitoramento diário das contratações e aquisições pelos secretários.

PORTARIA Nº 133/2018  DG

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
46, inciso XVIII, do Regulamento Interno (Resolução nº 275/2017),

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas urgentes para a execução das despesas autorizadas pela Lei n. 13.587, de 2 de janeiro 
de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o Exercício Financeiro de 2018  LOA 2018;

CONSIDERANDO a Emenda Constitucional n. 95, de 15 de dezembro de 2016, a qual altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
para instituir o Novo Regime Fiscal, dentre outras providências;

CONSIDERANDO que aquela alteração estabelece que, para 2019, os limites individualizados para as despesas primárias equivalerão ao valor 
do limite referente ao Exercício de 2018, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo  IPCA, publicado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período de doze meses encerrado em junho 
do exercício anterior a que se refere a Lei Orçamentária.

CONSIDERANDO que é indispensável o engajamento de todos os gestores e fiscais das aquisições e contratações para se atingir a execução 
necessária,

RESOLVE:

Dispõe sobre monitoramento diário das contratações e aquisições pelos secretários.

PORTARIA Nº 133/2018  DG DG

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
46, inciso XVIII, do Regulamento Interno (Resolução nº 275/2017),

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas urgentes para a execução das despesas autorizadas pela Lei n. 13.587, de 2 de janeiro 
de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o Exercício Financeiro de 2018  LOA 2018; LOA 2018;

CONSIDERANDO a Emenda Constitucional n. 95, de 15 de dezembro de 2016, a qual altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
para instituir o Novo Regime Fiscal, dentre outras providências;

CONSIDERANDO que aquela alteração estabelece que, para 2019, os limites individualizados para as despesas primárias equivalerão ao valor 
do limite referente ao Exercício de 2018, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo  IPCA, publicado pelo  IPCA, publicado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período de doze meses encerrado em junho 
do exercício anterior a que se refere a Lei Orçamentária.

CONSIDERANDO que é indispensável o engajamento de todos os gestores e fiscais das aquisições e contratações para se atingir a execução 
necessária,

RESOLVE:
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Art. 1° Determinar aos Secretários que monitorem diariamente as contratações e aquisições sob sua responsabilidade, garantindo que a 
execução necessária seja atingida.

Art. 2° Determinar aos gestores e fiscais que:

I  Providenciem junto aos fornecedores e contratados a emissão e o encaminhamento imediato das faturas de serviços já prestados e 
aquisições entregues, anteriores a outubro de 2018 e pendentes de pagamento;

II  Providenciem junto aos fornecedores e contratados, até 10 de dezembro de 2018, a emissão e o encaminhamento das faturas de 
serviços prestados e aquisições entregues até novembro de 2018;

III  providenciem junto aos fornecedores e contratados, até 26 de dezembro de 2018, a emissão e o encaminhamento das faturas de 
serviços prestados em dezembro, consignando valor proporcional aos dias em que efetivamente os serviços foram prestados.

Parágrafo único. Todos os procedimentos deverão ser encaminhados à Diretoria-Geral até o dia 26 de dezembro de 2018.

Art. 3° Fixar o dia 27 de dezembro de 2018 como prazo final para envio dos procedimentos à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para 
emissão das respectivas ordens bancárias.

Art. 4° Determinar às Unidades do Tribunal, excepcionalmente, e até o encerramento do exercício, que os procedimentos relativos a 
apresentações de contas e pagamento de pessoal tramitem em regime de urgência e sejam atendidos prioritariamente em relação aos 
demais, salvo determinação superior em contrário.

Art. 5° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 31 de outubro de 2018.

Wilson Gamboge Júnior

Diretor-Geral

Despachos

EXTRATO CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitação nº: 0768/2018; Favorecido: LAFAIETE RIBEIRO DE CAMPOS; Cargo/Função: FC-05 OFICIAL DE GABINETE ; Deslocamento: 
GOIANIA-GO a PADRE BERNARDO-GO; Finalidade da Viagem: Auxiliar a Zona Eleitoral de Padre Bernardo nos trabalhos relativos às Eleições 
2018; Afastamento: 21/10/2018 a 29/10/2018; Nº de diárias: 8,5; Valor Unitário: 336,00; Total Bruto: 2.856,00; Total Líquido: 2.607,84

EXTRATO CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitação nº: 0769/2018; Favorecido: MAX MAGNO DE ARAUJO; Cargo/Função: TÉCNICO JUDICIÁRIO; Deslocamento: GOIANIA-GO a CACU-
GO; Finalidade da Viagem: auxiliar Caçu-GO nas eleições 2018; Afastamento: 21/10/2018 a 29/10/2018; Nº de diárias: 8,5; Valor Unitário: 
336,00; Total Bruto: 2.856,00; Total Líquido: 2.607,84

EXTRATO CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitação nº: 0771/2018; Favorecido: LUCIVALDO ALVES BEZERRA; Cargo/Função: FC-01 ASSISTENTE I; Deslocamento: PIRANHAS-GO a 
PALESTINA DE GOIAS-GO; Finalidade da Viagem: Deslocamento para entrega de malote de mesários; Afastamento: 24/10/2018 a 
24/10/2018; Nº de diárias: 0,5; Valor Unitário: 336,00; Total Bruto: 168,00; Total Líquido: 126,64

EXTRATO CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitação nº: 0772/2018; Favorecido: DILEIA APARECIDA SILVA LEITE; Cargo/Função: REQUISITADO; Deslocamento: PIRANHAS-GO a 
PALESTINA DE GOIAS-GO; Finalidade da Viagem: DESLOCAMENTO PARA ENTREGA DE MALOTES MESÁRIOS; Afastamento: 24/10/2018 a 
24/10/2018; Nº de diárias: 0,5; Valor Unitário: 336,00; Total Bruto: 168,00; Total Líquido: 168,00

EXTRATO CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitação nº: 0773/2018; Favorecido: ABRAAO ALVES BRAGA; Cargo/Função: FC-01 ASSISTENTE I; Deslocamento: GOIANIA-GO a CRIXAS-
GO; Finalidade da Viagem: Prestar auxílio ao Cartório Eleitoral de Crixás - ZGO-085, eleições gerais 2018, no período de 21 a 29/10/2018, 
segundo turno, consoante autorização no PAD 5023/2018; Afastamento: 21/10/2018 a 29/10/2018; Nº de diárias: 8,5; Valor Unitário: 
336,00; Total Bruto: 2.856,00; Total Líquido: 2.607,84

Art. 1° Determinar aos Secretários que monitorem diariamente as contratações e aquisições sob sua responsabilidade, garantindo que a 
execução necessária seja atingida.

Art. 2° Determinar aos gestores e fiscais que:

I  Providenciem junto aos fornecedores e contratados a emissão e o encaminhamento imediato das faturas de serviços já prestados e 
aquisições entregues, anteriores a outubro de 2018 e pendentes de pagamento;

II  Providenciem junto aos fornecedores e contratados, até 10 de dezembro de 2018, a emissão e o encaminhamento das faturas de 
serviços prestados e aquisições entregues até novembro de 2018;

III  providenciem junto aos fornecedores e contratados, até 26 de dezembro de 2018, a emissão e o encaminhamento das faturas de 
serviços prestados em dezembro, consignando valor proporcional aos dias em que efetivamente os serviços foram prestados.

Parágrafo único. Todos os procedimentos deverão ser encaminhados à Diretoria-Geral até o dia 26 de dezembro de 2018.

Art. 3° Fixar o dia 27 de dezembro de 2018 como prazo final para envio dos procedimentos à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para 
emissão das respectivas ordens bancárias.

Art. 4° Determinar às Unidades do Tribunal, excepcionalmente, e até o encerramento do exercício, que os procedimentos relativos a 
apresentações de contas e pagamento de pessoal tramitem em regime de urgência e sejam atendidos prioritariamente em relação aos 
demais, salvo determinação superior em contrário.

Art. 5° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 31 de outubro de 2018.

Wilson Gamboge Júnior

Diretor-Geral


