
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARTA N° 7176/2015 PRES

OO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELETVORAL DE

GOTAS, no uso das atribuicdes conferidas pelo artigo 17, incisos XX e XII, do

Regimento Interne,

Considerando o disposto no § 2° do att. 7° da Resolucao TSEn. 21.832/2004,

incluido pela Resolugao “TSE n° 23.411/2014, que estabelece a possibilidade de

designagao de servidor regularmente requisitado, para ocupar chefia de cartério,

excepcionalmente, quando a unidade cartoraria nao contar com servidor detentor de

cargo cleave do Quadro de Pessoal da Justica Fleitoral, ou nos casos de afastamento ou

impedimenio legal, desde que o servidor indicado tenha formagao ou experiénecia

compativeis com as atividades cartorarias;

Considerando que as designacdoes de substitutos lotados em zonas cleitorais

diferentes acarreta expressivo dispéndio de diatias e indenizagao de transporte;

Considerando a publicacao da Portaria ‘VSE nm. 52, de 11/2/2015, que

aumentou o valor das diarias no ambito da fustica Eleitoral;

Considerando a auséncia de repasse orcamentario adicional para custear a

majoracao do valor das didrias,

RESOLVE:

Art. 1°. A designagao de ocupantes das funcdes comissionadas dos cartérios

clettorats, Ou as substituicdoes temporarias, quando a unidade cartordtia nao contar com

servidor derentor de cargo efetivo do Quadro de Pessoal da Justica Hleitoral, recaira em

servidor regularmente reguisitado, que tenha formacao ou experiéncia compativeis com

as atividades cartorarias,

Ast. 2°. Para os fins desta Portaria, considerar-sc-4:

 



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOTAS

(HL. 02, da Portaria 176/2015)

L — formagao compativel com as atividades cartorarias: quando o servidor

requisitado possutr escolaridade minima de nivel médio, nos moldes exigidos para o

cargo de ‘Teenico Judicirio, conforme preceitua o art, 8°, inciso Il, da Lei on.

1 1.416/2006,

Hfexperi¢neia compativel comas atividades cartorarias: quando o servidor

requisitado contar com o minimo de um ano de requisicao, ou houver exercido a chefia

de cartorio por pelo menostrinta dias, intercalados ou nao.

Art. 3° A designacéo de servidor de outra zona celeitoral, quando houver

requisttado na unidade que atenda um doscritérios estabelecidos noart. 2° somente sera

admitida mediante justificativa expressa do Juiz Hleitoral, a ser apreciada pela Presidéncia,

apos seremouvidas as unidades técnicas deste Uribunal.

Aart. 4®. \ excecio prevista no artigo anterior nao se aplica as designac6es por

prazo igual ou inferior a trés dias corridos.

Art. 5°. Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicacao, revogando-

se as disposicocs em contrario.

Gotania, 19 de marco de 2015.

  

 

Desembareade Iter Carlos Lemes

Presidente
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