
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N?®791/2014 - PRES

© PRESIDEN'TT DO TRIBUNAT REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS,

no uso das atribuicdes que lhe confere o artigo 17, inciso XXXIX, do Regimento

Intetno deste Tribunal (Resolucdo TRE/GOn. 173, de 11 de mato de 2011);

CONSIDERANDOa Resolucdo n° 114/2010 do Conselho Nacional de Justica,

que dispGe sobre: T - O planejamento, a execugao e 0 monitoramento de obras no

poder judiciario, TT - Os parametros ¢ orientagdes para precificacdo, elaboracao de

 

editais, composicaéo de BDI, critérios minimos para habilitacao técnica e clausulas

essenciais nos novos contratos de teforma ou construgdo de imdveis no Poder

Judiciario. TIT - A referéncia de areas a serem utilizadas quandoda elaboracao de novos

projetos de reforma ou construcéo de iméveis no Poder Judiciario; TV - A premiagao

dos melhores projetos de novas obras no ambito do Poder Judiciario;

CONSIDERANDOa Resolucio 23369/2011 do Tribunal Superior Eleitoral,

que regulamenta a claboracao de plano de obras ¢ a padronizagao das construgdes de

cartdrios eleitorais no ambito da Justica Eleitoral,

CONSIDERANDOa Resolucio 174/2011 do Tribunal Regional Eleitoral de

Gods, que estabelece critérios para a escolha de zonas eleitorais a serem contempladas

com sedes prdéprias da Justica Eleitoral ¢ estabelece alternativas;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecet a politica imobiliatia do

Tribunal;

CONSIDERANDO © indicador do planejamento estratégico deste Regional

“Aderéncia do Plano de Obras entre o Planejado ce o Executado”, cujo objetivo é

andr a infraestratura apropriada as atividades instituctonais, provendo e gerindo os

  

recursos fisicos (mobilidtio e imobilidrio) e tecnoldgicos (equipamentos, tedes,

sistemas e comunicacoes), de modo a garantir a prestacao de servicos de qualidade e

condigdes de trabalho, com satide e seguranca;
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CONSIDERANDO) as orienta¢des gerais pertinentes 4 ocupacao tmobiltaria no

ambito da Justica Eleitoral, claborada e aprovada pelo Tribunal Superior Mleitoral,

conforme Offcio-Circular GAB-DGTSEn° 5.622 de 24/11/2014,

RESOLVE:

Art. 1° Instituir a POLITICA IMOBILIARIA gueorientara o processo de

ocupacgao imobiliatia no ambito do Tribunal Regional Meitoral de Goids, amparado

pelo Plano de Obras Institucional.

§ 1° © enunciado da Politica da Imobiliaria & “O Tribunal Regional Fileitoral de

Goias expressa formalmente a sua POLITICA IMOBILIARIA, assumindoa garantia

de realizar, como regra, o compartilhamento de suas unidades com 6rgaos da

Administragao Publica, considerando-a um valor essencial que assegure as condi¢des

necessérias a operagcao de suas atividades e¢ mantendo a confianga das partes

interessadas, especialmente, servidores, eleitores ¢ publico em geral.”

§ 2° Os elementos estruturantes da POLITICA IMOBILIARIA sao: a

manutengao e acompanhamento continuo do indicador estratégico contido no

planejamentoestratégico, as obras devem obedecer aoplano de obras e estar no Plano

pluctanual, sendo que os recursos de emenda parlamentat para construcéo dos iméveis

devem tespcitar o ranqueamentocitade, a preocupagao com a transparéncia em todas

as atividades desenvolvidas na relagao com imdveis, o estabelecimento de mecanismos

de responsabilizacdo ¢ prestacio de contas, o desenvolvimento de uma cultura e

conscientizagéo para a politica imobiliaria, o estabclecimento de mecanismos de

monitoramento e melhoria continua de atividades voltadas pata imdveis, ¢ a realizacio,

com carater sistematico, de estudos e projetos para atualizagio do ranqueamento

previsto no Plano de Obras do Tribunal.”
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Art. 2° lsta portaria entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as

disposic6cs em contrario.

Goiania, 10 de dezembro de 2014.

 

Des. WALFER CARLOS LEMES

Presidente


