
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N° 291/2012 PRES

0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

GOIAS, no use de suas atribuicOes legais, em especial a conferida pelo artigo 17,

inciso XXXIX, do Regimento Interno dente Tribunal,

Considerando que os atuais Presidente e Vice-Presidente e Corregedor do

TRE-GO estdo na titularidade desses cargos apenas de forma interina,

Considerando a transicao dos cargos de direcao do Tribunal Regional

Eleitoral de Goiäs, prevista na Resolucao do CNJ n° 95/2009, de 29 de outubro de

2009, RESOLVE:

Art. 1° A transicao e o processo que objetiva fornecer aos Desembargadores

que vao assumir os cargos de Presidente e de Vice-Presidente e Corregedor do

TRE-GO subsidios para a elaboracâo e implementacao do programa de gestao de

seus mandatos.

Art. 2° 0 processo de transicao encerrar-se-A corn a posse, em cariter

definitivo, dos titulares dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente e Corregedor

do TRE-GO, em 11 de maio de 2012.

Art. 3° Designar equipe de transicao e respectivo coordenador, corn vista a

prOxima gestao, composta pelos seguintes servidores: Saulo Ricardo de Oliveira

Freitas, Diretor-Geral (Coordenador), Fernando Sousa Chaves, Assessor da Vice-

Presidencia e Corregedoria, e Luciana Mamede da Silva, Gabinete da Diretoria-

Geral.
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Paragrato nnico. Os servidores Marcus Flavio Noleto Jube, Secretario de

Gestao de Pessoas, Antonio Celso Ramos Jube, Secretario de Administracao e

Orcamento, Dory Gonzaga Rodrigues, Secretario de Tecnologia da Informaeao,

Flavia de Castro Dayrell, Secretaria Judiciaria, e Hamilton Pinheiro de Oliveira,

Assessor de Planejamento, Estrategia e Gestao, serao os responsaveis pela

interlocucao corn o Coordenador da equipe de transicao.

Art. 4° 0 Presidente a ser empossado podera solicitor dados e informacOes

complementares, e analisard, ate a data prevista no artigo 2° desta Portaria, o

relatOrio circunstanciado, confeccionado pela Assessoria de Planejamento,

Estrategia e Gestao, e que possui os seguintes elementos basicos:

I - planejamento estrategico;

II - estatistica processual;

III - relatOrio de trabalho das comissOes e projetos, se houver;

IV - proposta oreamentaria e orcamento corn especificacao das acOes e

programas, destacando possiveis pedidos de creditos suplementares em andamento,

corn as devidas justificativas;

V - estrutura organizational corn detalhamento do Quadro de Pessoal, cargos

providos, vagos, inativos, pensionistas, cargos em comissao e tune-6es

cornissionadas, indicando a existencia ou nab de servidores cedidos para o tribunal,

bem como em regime de contratacdo temporaria;

VI - relacao dos contratos em vigor e respectivos prazos de vigencia;

VII - sindicancias e processos administrativos disciplinares internos, se

houver;
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VII - tomadas de contas especiais em andamento, se houver;

VIII - situacao atual das contas do TRE-GO perante o Tribunal de Contas da

Uniao ou do Estado, indicando as acOes em andamento para cumprimento de

diligencias expedidas pela respectiva Corte de Contas.

IX - RelatOrio de Gestao Fiscal do Ultimo quadrimestre, nos termos da Lei

Complementar n° 101/2000.

Art. 5° 0 Presidente, quando solicitado, providenciara espaco fisico e

equipamentos necessarios aos trabalhos da equipe de transicao.

Art. 6° Esta portaria entrara em vigor na data de sua pu iblicacao, revogando-

se as disposicOes em contrario.
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