
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N" 726/2012 - PRES

0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, no

use das atribuicOes conferidas pelo artigo 17, inciso XXVII, do Regimento Interno deste

Tribunal (Resolucao THE/GO n° 173, de 11 de maio de 2011),

CONSIDERANDO o disposto no art. 16 da Lei Complementar n. 64, de 18 de

maio de 1990;

CONSIDERANDO o disposto na Resolucdo TSE n° 23.341, de 28 de junho de

2011 (Calendario Eleitoral - EleicOes 2012);

CONSIDERANDO que o dia 7/10/2012 e 28/10/2012 (onde houver segundo

turno) sao destinados a votacao nas EleicOes 2012;

CONSIDERANDO o labor exaustivo dos servidores deste Tribunal no period()

eleitoral, desde 5/7/2012, especialmente nos dias 6 e 7/10/2012 e 27 e 28/10/2012

(onde houver segundo turno);

CONSIDERANDO o contido na Portaria PRES n° 538/2009, em especial as

previsOes acerca da compensacao e do banco de horas;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PRES n. 419/2012,

RESOLVE:

Art. 1° Facultar aos servidores da Justica Eleitoral em Goias a fruicao de folga

compensatOria no dia 8 de outubro de 2012, sem prejuizo dos servicos.

Paragrafo primeiro - Caso ocorra segundo turno, a mesma faculdade se estende aos

servidores das zonas eleitorais envolvidas e da Secretaria do Tribunal, no dia 29 de

outubro de 2012.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

(Fl. 2 da Portaria n° 726/2012, de 4.10.2012)

Art. 2° Cada zona eleitoral devera funcionar corn pelo menos urn servidor, para

atendimento ao ptiblico, no horario das 13 as 19 horas.

§ 1°. Os servidores que permanecerem laborando, no dia 8/10/2012, poderao

folgar em seguida, facultando-lhes a escolha de urn dia no periodo de 9 a 11/10/2012.

§ 2°. Onde houver segundo turno, a folga dos servidores que permanecerem

laborando no dia 28/10/2012 podera ser escolhida entre os dias 30 e 31/10/2012.

§ 3°. Nos dias 8 e 28/10/2012, as zonas deverao contar corn a presenca do titular

ou do seu substituto legal.

Art. 3° Na Secretaria do Tribunal, fica a criterio dos dirigentes das Unidades

identificar quais servidores laborarao nas aludidas datas, aplicando-se a esses as

disposicOes quanto as folgas e substituicao estabelecidas no artigo anterior.

Art. 4° As horas decorrentes das folgas deverao ser compensadas ou debitadas no

banco de horas dos servidores, em consonancia corn a Portaria PRES n o 538/2009 e suas

alteracaes posteriores, registrando-se o dia nao laborado no Sistema de Frequencia, como

"ausencia a ser compensada".

Art. 5° Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura.

Goiania, 4 de outubro de 2012.

GILBERTO MARQUES FILHO
Presidente
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