
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N° 738/2012/PRES

0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS,

no use das atribuicOes conferidas pelo artigo 17, incisos VIII e XXXI, do Regimento
Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goias;

Considerando o que dispOe os artigos 5° da Resolucao THE n° 163/2010 e 9° da
Resolucao THE-GO n° 188/2012 e a necessidade de se possibilitar a completa
execucao financeira do recurso orcamentario existente, RESOLVE:

Art. 1° Fixar o reembolso mensal do auxilio-saUde no montante de 100% (cem

por cento) para os meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2013, incidente sobre

os valores apresentados pela ASSETRE-GO, para consignacao em folha de

pagamento, condicionada a disponibilidade orcamentaria e financeira.

Paragrafo Unico. Destinar 10%, do total da verba descrita no caput, para o
custeio dos exames medicos periOdicos.

Art. 2° Esta Portaria entrara em vigor na data de sua ublicacao.

Goiania, 16 de i utubro de 2012.

GILBERTO MIAI UES FILHO



L	 0 JUBE
retarfo de	 tao de Pessoas

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

Memorando SGP n. 087/2012.

Em 16 de outubro de 2012.

A Sua Excelencia o Senhor
Desembargador GILBERTO MARQUES FILHO
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral-GO

Assunto: Percentual de Reembolso do Auxilio-Sande

Em andlise conjunta empreendida por esta Secretaria de Gestao de
Pessoas e a Secretaria de Administracao e Orcamento sobre a disponibilidade
orcamentaria e financeira para custear o programa auxflio-sande para o ano de 2013,
concluiu-se, conforme ocorrido em anos anteriores, ser administrativamente salutar
uma execucdo orcamentaria que possibilite envidar esforcos no sentido de solicitar
complemento de recursos ao Tribunal Superior Eleitoral, ja que a disponibilidade
orcamentaria e financeira destinada a este Tribunal mostra-se insuficiente. Assim,
sugere-se que se faca urn reembolso aos servidores para os meses de janeiro,
fevereiro, marco e abril de 2013 no montante de 100`)/0 (cem por cento), incidente
sobre os valores apresentados pela ASSETRE-GO, para consig-nacäo em folha de
pagamento.

Sugere-se, ainda, que do total mencionado no item 1 seja destinado
10`)/0 para o custeio dos exames medicos periOdicos nos termos previstos no artigo
9° da Resolucdo TRE-GO n° 188/2012.

3.	 Dessa forma, considerando o que dispOe o artigo 5° da Resolucdo
THE n° 163/2010 e o artigo 9° da Resolucão TRE-GO n° 188/2012, sugerimos a
expedicao de portaria, nos termos do mencionado nos itens 1 e 2.

Respeitosamente,


	Page 1
	Page 2

		2013-06-26T12:15:36-0300
	MYLENE MACHADO:35489049120




