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Diretor-Geral do TRE/GO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N° 29/2012/PRES - TRE/GO

0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS,

no use das atribuicOes conferidas pelo artigo 17 do Regimento Interno deste Tribunal

(Resolucao TRE/GO n o 173, de 11 de maio de 2011), considerando a necessidade de

promover a celeridade dos procedimentos administrativos na reta final da biometria

em Goiania, RESOLVE:

Art. 1°. Delegar a Juiza Diretora do FOrum Eleitoral de Goiania a faculdade de

requisitar diretamente aos Secretarios deste Tribunal quantos servidores se fizerem

necessario para os trabalhos de revisao biometrica em Goiania, nao podendo superar o

percentual de 5 % (cinco por cento) dos servidores em atividade em cada Secretaria

deste Tribunal, incluindo-se os servidores ocupantes de cargo em comissao e funcOes

comissionadas.

§1°. Nao serao computados no percentual previsto no caput os servidores que

estiverem afastados legalmente das Secretarias.

§2°. A requisicao de servidores lotados nas zonas eleitorais do interior de Goias

sera feita diretamente a Secretaria de Gestao de Pessoas, que providenciara a forca de

trabalho desejada, ouvido o respectivo Juiz Eleitoral.

Art. 2°. Delegar ao Secretario de Gestao de Pessoas a decisao acerca da

autorizacao de pagamento de horas extras em pecimia durante o recadastramento

biometrico, relacionadas exclusivamente aos pedidos adstritos a Diretoria do FOrum

Eleitoral, ouvidas a Secretaria de Administracao e Orcamento e a Coordenadoria de

Controle Interno e observando-se o artigo 3° da Resolucao TSE n. 23.340.
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Art. 3°. Delegar ao Secretario de Gestao de Pessoas a decisao acerca do

pagamento de passagens e diarias para eventual composicao da forca de trabalho da

Biometria em Goiania, ouvida a Coordenadoria de Controle Interno.

Art. 4°. A Diretoria do Forum Eleitoral e a Coordenadoria da Biometria de

Goiania poderao requisitar diretamente ao Secretario de Administracao e Orcamento

do Tribunal os recursos materiais e fisicos que se fizerem necessario para a revisao

biometrica.

Art. 5°. As Assessorias de Planejamento e Gestao das Secretarias deverao

acompanhar todos os procedimentos referentes as respectivas unidades na sua area de

abrangencia e prestar informacOes diretamente as Assessorias da Diretoria do FOrum

Eleitoral e da Coordenacao da Biometria.

Art. 6°. A Secretaria Judiciaria deste Tribunal, nos termos do artigo 34, III, do

Regulamento Interno deste Tribunal, dara suporte em sua area de atuacao a Diretoria

do FOrum Eleitoral e a Coordenadoria da Biometria em Goiania.

Art. 7°. A Assessoria Administrativa da Presidencia supervisionara o

cumprimento desta Portaria, reportando-se diretamente ao Presidente.

Art. 7°. Fica estabelecido o quantitativo minimo de 4 (quatro) servidores em

exercicio na Diretoria do FOrum Eleitoral de Goiania.

Art. 8°. As delegacOes previstas nesta portaria nao poderao ser subdelegadas.
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Art. 9°. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Goiania, 16 (dezesseis) de ja eiro de 2012.

Desembargadci—r 16tERZARE	FERREIRA

Presidente
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