
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N° 0407/2014 PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SOLAS,
no uso das attibuicgdes conferidas pelo artigo 17, incisos XXVIL e XXXI do
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral, e,

Considerando a Resolugio ‘TSE n° 23.390, de 21 de maio de 2013, que

estabelece o Calendario Eleitoral para as Eleigdes de 2014;

Considerando que as Secretarias dos Ttibunais Regionais Eleitorais, a partir de

05/07/2014, permanecerao abertas aos sabados, domingose fetiados, em regime de

plantio (Lei Complementar n° 64/90;

Considerandoo teor da Pottatia TRE/GO n° 289/2014, RESOLVE:

Act. 2°. Aplicar-se-a as disposicées da Portatia n° TRE/GOn° 289, de 19 de

maio de 2014, somente até 04/07/2014.

Art. 2°. A partir de 05/07/2014, na hipdtese de jogos da selecdo brasileira na
copa do mundo,o expediente nos Féruns e nas Zonas Eleitorais sera das 8:00 as 12:30
horas.

§ 1°. Na Secretaria do ‘Tribunal, em vittude do plantao obrigatério e em
atendimento ao disposto no paragrafo unico do art. 70 da Resolucio TSI n°
23.405/2014, 0 expediente sera das 8:00 as 12:30 horas, excetuado a Secio de
Protocolo e as unidades essenciais 4 manutencdo de seu funcionamento, os quais
funcionatao das 8:00 as 19:00 horas.

§ 2°. A partir de 05/07/2014, nao havera suspensao dos ptazos nos dias de
jogos da selecio brasileira na copa do mundo.

Ast. 3°. Aplica-se 4 previsiio do att. 1° e A hipétese do art. 2° desta portaria,
excepcionalmente, pata fins de cOmputo da jornada exigida no § 1° do art. 1%da
Portaria n° 385/2014, reducio de 2,5 (duas hotas e meia) na jornada minima semanal a
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cada dia da realizacao, em dias titeis (de segunda a sexta-feira), de jogos da sclecio na

copa do mundo.

Art. 4° Revogam-se as disposicgdes em contrario.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicacio.

Goiania, 30 de.jymtio de 2014.
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