
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOlAS 
GABINETE DA PRESIDENCIA 

PORT ARIA N° 068/2008 

Dispoe sobre 0 instituto da substituic;ao no ambito do 
Tribunal Regional Eleitoral de Goias. 

o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, no uso das atribuic;oes que 
lhe sao conferidas peIo artigo 17, inciso XXXIX, do Regimento Interno (ResoluC;ao TRE/GO n° 
115/2007); 

CONSIDERANDO 0 disposto nos artigos 38 e 39 da Lei n.o 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 

CONSIDERANDO 0 disposto nos artigos 102 a 110 do Regulamento Interno do 
Tribunal Regional Eleitoral de Goias (Resoluc;ao TRE/GO n° 113/2007); 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a forma de contraprestac;ao 
pecuniaria a ser concedida aos servidores que, por meio da substituic;ao, assumem 0 onus de 
atribuic;oes de cargo ou func;ao de maior responsabilidade, 

RESOLVE: 

Art. 1 0. Os servidores investidos em cargo em comissao ou func;oes de direc;ao e 
chefia, bern como os titulares de unidades administrativas organizadas em niveI de 
assessoramento, serao substituidos em seus afastamentos ou impedimentos legais ou 
regulamentares. 

Art. 2°. A substituic;ao sera: 

I - regulamentar, quando prevista no Regulamento Interno do Tribunal Regional 
Eleitoral de Goias. 

II - por designaC;ao especifica, quando nao houver indicaC;ao nos tennos do inciso 
anterior, para 0 periodo de afastamento ou impedimento do titular. 

Art. 3°. Deverao ter substitutos os titulares dos seguintes cargos e func;oes 
comissi onadas: 

I - Diretor-Geral (CJ-4); 

II - Secretario (CJ-3); 

III - Coordenador (CJ-2~ 
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IV - Assessor (CJ-I, CJ-2 e CJ-3); 

V - Chefe de Gabinete (CJ-I); 

VI - Chefe de Se9ao (FC-6); 

VII - Assistente VI (FC-6); 

VIII - Assistente V e Oficial de Gabinete (FC-5); 

IX - Chefe de Cart6rio. 

Art. 4°. Serao indicados, pelo dirigente da unidade, em formuhlrio proprio, ao 
Diretor-Geral, substitutos para as fun90es e cargos comissionados especificados nos incisos II a 
IX do artigo anterior, imediatamente apos 0 exercicio no cargo ou fun9ao, para responder 
durante os afastamentos legais e regulamentares. 

Art. 5°. Observar-se-a na designa9ao dos substitutos a seguinte ordem 
hierarquica: 

1- 0 Diretor-Geral sera substituido por urn dos Secretarios, por ele indicado ao 
Presidente, a quem, nesse caso, competira a designa9ao; 

II - Os Secretanos, por urn dos Coordenadores integrantes da respectiva 
Secretaria; 

III - Os Coordenadores, por urn dos Chefes de Se9ao vinculados it Coordenadoria. 

Art. 6°. ExcIuidos os casos especificados no artigo anterior, a indica9ao do 
substituto devera recair em servidor lotado na area de atua9ao do titular, observados os requisitos 
exigidos para 0 cargo ou fun9ao. 

Art. 7°. Quando nao houver, dentre os servidores da unidade, quem preencha os 
requisitos para 0 exercicio do cargo ou fun9ao objeto de substitui9ao, pod era ser indicado 0 que 
possuir experiencia no desempenho das atividades inerentes respectivas. 

Art. 8°. Somente po de ser indicado para a substitui9ao servidor em efetivo 
exercicio no Tribunal. 

Paragrafo umco. Na hipotese de impedimento legal do substituto, podera ser 
designado outro, para atuar por periodo determinado. 

Art. 9°. A substitui9ao e automatica nos afastamentos e impedimentos legais ou 
regulamentares do titular, bern como na hipotese de vacancia do cargo ou fun9ao comissionada, 
cuja retribui9ao observara: 
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I - nos primeiros trinta dias, as atribui90es decorrentes da substitui9ao serao 
acumuladas com as da fun9ao de que 0 servidor seja titular, devendo este ser retribuido com a 
remunera9ao mais vantajosa; 

II - transcorridos os primeiros trinta dias, 0 substituto deixani de acumular, 
passando a exercer somente as atribui<;oes inerentes a substitui9ao e a perceber a remunera<;ao 
correspondente; 

III - quando se tratar de vacancia de cargo ou func;:ao comissionada, 
independentemente do periodo, 0 substituto exerceni, exc1usivamente, as atribui<;oes pr6prias 
desse cargo ou fun<;ao, com a respectiva remunera<;ao. 

Panlgrafo unico. No periodo de substitui<;ao, nao se incluem os dias nao uteis 
anteriores ou posteriores ao impedimento do titular. 

Art. 10. 0 periodo de substitui<;ao abrange tambem as seguintes hipoteses de 
afastamento do titular: 

I - viagem a servi<;o ou para participa<;ao em curs~ ou evento promovido, 
patrocinado ou autorizado pelo Tribunal; 

II - outras situa<;oes que acarretem ausencia do local de trabalho, em periodo 
integral, a criterio do Diretor-Geral. 

Art. 11. 0 servidor substituto que se afastar, por razoes alheias ao exercicio da 
substituic;:ao, nao percebeni a remunera<;ao de substitui<;ao relativa ao periodo de afastamento. 

Art. 12. Sera devida a remunera<;ao pela substituic;:ao ocorrida durante os periodos 
de recesso e feriados, mediante Portaria especifica para 0 periodo, lavrada pelo Diretor-Geral. 

Art. 13. 0 periodo de substitui<;ao seni considerado para fins de adicional por 
servi90 extraordinario e gratifica9ao natalina. 

Art. 14. A retribui9ao pecuniaria prevista nesta Portaria ocorreni no mes seguinte 
it substitui<;ao, condicionada a existencia de disponibilidade or9amentaria e financeira. 

Art. 15. Os casos omissos serao resolvidos pelo Diretor-Geral. 

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Art. 17. Revoga-se a Portaria TRE/GO nO. 23512002. 

Gabinete da Presidencia do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, aos 14 dias do 
mes de fevereiro do ana de 2008. 
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