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TRIBUNAL PLENO 

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 

PRESIDÊNCIA

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

Portarias 

Portaria PRES nº 658/2014 

PORTARIA Nº 658/2014 - PRES 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS,  no uso das at r ibu ições que lhe  
confere o ar t igo 17,  inc iso XXXIX,  do Regimento In terno deste Tr ibunal  (Resolução TRE/GO n.  173,  de 
11 de maio de 2011) ;  
CONSIDERANDO o d isposto no Decreto n .  6 .170,  de 25 de ju lho de 2007,  e  na Por tar ia  
In termin is ter ia l  CGU/MF/MP n.  507,  de 24 de novembro de 2011,  e a l terações poster iores;  
CONSIDERANDO o d isposto no ar t .  17,  caput ,  da Por tar ia PRES n.  47/2014,  de 30 de janei ro de 2012;   
CONSIDERANDO a ce lebração de convênios,  nos anos e le i tora is ,  para a execução de serv iços de 
apoio logís t ico,  segurança ostens iva e preservação da ordem públ ica nos loca is  de votação,  de 
d ivu lgação de resu l tados e de armazenamento de urnas e le t rôn icas,  nos munic íp ios do Estado de 
Goiás,  
RESOLVE:
Ar t .  1º  F ica ins t i tu ída a Comissão F isca l izadora das Transferênc ias Voluntár ias,  com a f ina l idade de 
acompanhar  a  execução f ís ica dos convênios f i rmados ent re  este Tr ibunal  e  a  Secretar ia  de 
Segurança Públ ica do Estado de Goiás,  cu jo  ob je to abrange a execução de pro je tos e a t iv idades pe la  
Pol íc ia Mi l i tar  do Estado de Goiás,  durante a rea l ização dos p le i tos  e le i tora is .  

Ar t .  2º  Compõem a Comissão os t i tu lares da Secretar ia  de Admin is t ração e Orçamento,  da Assessor ia 
de Planejamento e Gestão da Secretar ia  de Admin is t ração e Orçamento,  da Coordenador ia  de 
Engenhar ia  e  In f raest rutura,  o  Chefe da Seção de Segurança e Transpor te e  os chefes de car tór io  das  
zonas e le i tora is  do Estado de Goiás.  

Ar t .  3º  Compete à Comissão F isca l izadora das Transferênc ias Voluntár ias:  
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Engenhar ia  e  In f raest rutura,  o  Chefe da Seção de Segurança e Transpor te e  os chefes de car tór io  das  Engenhar ia  e  In f raest rutura,  o  Chefe da Seção de Segurança e Transpor te
zonas e le i tora is  do Estado de Goiás.  

Ar t .  3º  Compete à Comissão F isca l izadora das Transferênc ias Voluntár ias:  
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I  -  a  comprovação da boa e regular  ap l icação dos recursos na execução do ob je to  dos convênios,  na 
forma da leg is lação ap l icáve l ;  
I I  -  a  compat ib i l idade ent re  a  execução do ob je to ,  o  que for  estabelec ido no Plano de Trabalho,  e  os  
desembolsos e pagamentos,  conforme cronogramas;  
I I I  -  a  regular idade das in formações reg is t radas pe lo  convenente no SICONV;  
IV -  o  cumpr imento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelec idas;  e  
V -  a  comunicação ao convenente e ao in terveniente,  quando houver ,  de quaisquer  i r regular idades 
decorrentes do uso dos recursos,  ou out ras pendências de ordem técn ica ou legal ,  suger indo ao 
Ordenador  de Despesas a suspensão de l iberação dos recursos.  

Parágrafo Único.  Caberá ao Chefe de Car tór io  de cada Zona Ele i tora l  do Estado o env io ,  à  Seção de 
Segurança e Transpor te ,  de nota técn ica atestando a regular  ap l icação dos recursos nas respect ivas 
zonas e le i tora is ,  para f ins  de anál ise e conso l idação da execução f ís ica das ações propostas e 
poster ior  aprovação da Prestação de Contas do Convênio.  

Ar t .  4º  Esta Por tar ia  ent rará em v igor  na data de sua ass inatura.  

Anote-se.  Publ ique-se.  

Goiân ia ,  2  de outubro de 2014.  

Des.  WALTER CARLOS LEMES 
Pres idente

VICE-PRESIDÊNCIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL 

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 

OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL 

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 

GABINETES DE JUÍZES MEMBROS 

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 

DIRETORIA-GERAL 

ATOS DO DIRETOR GERAL 

Portarias 

Portarias n. 293 e 294 DG 

PORTARIA N. 293/2014 DG 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo disposto no 
artigo 38 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e nos artigos 1º e 3º, inciso IX, da Portaria PRES n. 68, de 14 de 
fevereiro de 2008, 
CONSIDERANDO a indicação contida no PAD n. 5.800/2014, RESOLVE:

Art. 1º Fica designada a servidora MARTHA MARIA DA SILVA, Analista Judiciário, para substituir JORAIA LACERDA SOUTO DE LIMA,
Chefe de Cartório da 97ª Zona Eleitoral de Cachoeira Alta, em suas faltas e impedimentos, férias, licenças e demais 
afastamentos legais e regulamentares, com efeitos retroativos a partir de 27 de agosto de 2014. 
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I  -  a  comprovação da boa e regular  ap l icação dos recursos na execução do ob je to  dos convênios,  na I  -  a  comprovação da boa e regular  ap l icação dos 
forma da leg is lação ap l icáve l ;  
I I  -  a  compat ib i l idade ent re  a  execução do ob je to ,  o  que for  estabelec ido no Plano de Trabalho,  e  os  I I  -  a  compat ib i l idade ent re  a  execução do ob je to ,  o  que for  estabelec ido no Plano de Trabalho,  e  os  
desembolsos e pagamentos,  conforme cronogramas;  
I I I  -  a  regular idade das in formações reg is t radas pe lo  convenente no SICONV;  
IV -  o  cumpr imento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelec idas;  e  
V -  a  comunicação ao convenente e ao in terveniente,  quando houver ,  de quaisquer  i r regular idades V -  a  comunicação ao convenente e ao in terveniente,  quando houver ,  de quaisquer  i r regular idades 
decorrentes do uso dos recursos,  ou out ras pendências de ordem técn ica ou legal ,  suger indo ao decorrentes do uso dos recursos,  ou out ras pendências de ordem técn ica ou legal ,  suger indo ao 
Ordenador  de Despesas a suspensão de l iberação dos recursos.  

Parágrafo Único.  Caberá ao Chefe de Car tór io  de cada Zona Ele i tora l  do Estado o env io ,  à  Seção de Parágrafo Único.  Caberá ao Chefe de Car tór io  de cada Zona Ele i tora l  do Estado o env io ,  à  Seção de 
Segurança e Transpor te ,  de nota técn ica atestando a regular  ap l icação dos recursos nas respect ivas Segurança e Transpor te ,  de nota técn ica atestando a regular  ap l icação dos recursos nas respect ivas 
zonas e le i tora is ,  para f ins  de anál ise e conso l idação da execução f ís ica das ações propostas e zonas e le i tora is ,  para f ins  de anál ise e conso l idação da execução f ís ica das ações propostas e 
poster ior  aprovação da Prestação de Contas do Convênio.  

Ar t .  4º  Esta Por tar ia  ent rará em v igor  na data de sua ass inatura.  

Anote-se.  Publ ique-se.  

Goiân ia ,  2  de outubro de 2014.  

Des.  WALTER CARLOS LEMES 
Pres idente


