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Art. 2º O Comitê Gestor da Biometria será composto em conformidade ao Anexo I desta Portaria. 

Art. 3° O Comitê Gestor da Biometria deverá, mensalmente, elaborar e entregar, à Presidência deste Tribunal, relatório das 
atividades da Biometria 2015/2016, informando os percentuais atingidos frente às metas estabelecidas e, se for o caso, indicar 
as ações a serem implementadas para adequar o andamento previsto ao realizado. 

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Goiânia, 08 de maio de 2015. 

Des. WALTER CARLOS LEMES 

PORTARIA Nº 298/2015 PRES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXXIX do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral, 
Considerando o disposto no inciso I do art. 1º da Portaria nº 297/2015 PRES; 
Considerando o teor do Ofício-Circular Conjunto nº 01/2015-PRES, RESOLVE: 

Art. 1º Constituir a Comissão de Suporte e Infra-estrutura à Biometria para atuar no suporte à implantação da revisão do 
eleitorado com coleta de dados biométricos no âmbito deste Regional, nos anos de 2015 e 2016, com as seguintes atribuições, 
sem prejuízo de outras necessárias ao cumprimento dos seus objetivos: 

I. Planejar as medidas necessárias para a implantação dos locais de atendimento, considerando-se os seguintes requisitos: 

a) capacidade de atendimento necessária para cumprir o recadastramento do eleitorado, dentro do período estabelecido; 
b) adequação do layout do local de atendimento; 
c) disponibilidade e adequação da infra-estrutura física, elétrica, de telefonia e comunicação de dados; 
d) disponibilidade e distribuição de materiais de consumo e utensílios em geral, tais como: bebedouro, painel de senha, lenços 
umedecidos, álcool, etc; 
e) disponibilidade, instalação e montagem de mobiliários; 
f) disponibilidade, instalação e configuração da rede lógica de dados, equipamentos de informática e kits biométricos; 
g) orientações necessárias à disponibilização de pessoal para atendimento aos eleitores; 
h) necessidade de treinamento; 
i) disponibilidade de transporte e otimização de deslocamentos; 
j) disponibilidade de recursos orçamentários e atendimento às necessidades de aquisições, contratações, convênios, acordos e 
outras ações administrativas relacionadas ao recadastramento biométrico. 

II. Acionar as unidades responsáveis pela operacionalização das atividades resultantes do planejamento da biometria 
elaborado no item anterior; 
III. Acompanhar a execução das atividades do projeto realizada pelas unidades envolvidas, segundo o cronograma previsto; 
IV. Após a implantação dos locais de atendimento da biometria, realizar acompanhamento e estudos com o objetivo de 
identificar eventuais necessidades de ampliação ou redução da infra-estrutura de atendimento nas Zonas Eleitorais; 
V. Propor ações corretivas e preventivas visando imprimir a eficiência esperada na consecução do recadastramento do 
eleitorado com a coleta dos dados biométricos; 
VI. Acompanhar e auxiliar as Zonas Eleitorais na promoção de ações de divulgação, visando mobilizar o comparecimento do 
eleitorado aos locais de atendimento, bem como acompanhar o impacto obtido. 

Art. 2º A Comissão de Suporte e Infra-estrutura à Biometria será composta em conformidade ao Anexo I desta Portaria. 

Art. 3º Competirá ao Presidente da comissão: 

I. Coordenar a distribuição das demandas para os membros da Comissão de Suporte e Infra-estrutura à Biometria segundo a 
pertinência das unidades representadas; 
II. Atuar como interlocutor do projeto junto às Zonas Eleitorais; 
III. Acompanhar a execução do projeto; 
IV. Reportar o andamento do projeto para o Comitê Gestor; 
V. Encaminhar, para deliberação do Comitê Gestor, as questões controversas identificadas; 
VI. Promover, junto à Comissão de Suporte e Infra-estrutura à Biometria, a implementação das diretrizes estabelecidas pelo 
Comitê Gestor. 

Art. 4º Competirá ao Secretário da comissão: 

I. Receber e compilar as demandas das Zonas Eleitorais pertinentes ao projeto da biometria 2015/2016; 
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g) orientações necessárias à disponibilização de pessoal para atendimento aos eleitores; 
h) necessidade de treinamento; 
i) disponibilidade de transporte e otimização de deslocamentos; 
j) disponibilidade de recursos orçamentários e atendimento às necessidades de aquisições, contratações, convênios, acordos e j) disponibilidade de recursos orçamentários e atendimento às necessidades de aquisiçõ
outras ações administrativas relacionadas ao recadastramento biométrico. 
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pertinência das unidades representadas; 
II. Atuar como interlocutor do projeto junto às Zonas Eleitorais; 
III. Acompanhar a execução do projeto; 
IV. Reportar o andamento do projeto para o Comitê Gestor; 
V. Encaminhar, para deliberação do Comitê Gestor, as questões controversas identificadas; 
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II. Encaminhar, sob coordenação do Presidente da comissão, as demandas copiladas aos membros representantes das 
unidades envolvidas; 
III. Elaborar as atas das reuniões; 
IV. Preparar os relatórios consolidados de acompanhamento da execução do projeto; 
V. Preparar e encaminhar as comunicações da comissão para as Zonas Eleitorais; 
VI. Assistir ao Presidente da comissão na realização das atividades gerais do projeto. 

Art. 5º Os Chefes de Cartório respectivos funcionarão como interlocutores com a Comissão de Suporte e Infra-estrutura à 
Biometria, encaminhando-lhe as demandas e prestando informações relativas às atribuições de responsabilidade das Zonas 
Eleitorais, em especial as relativas às seguintes ações: 

I. Disponibilização de pessoal, pelos órgãos instalados no município, para atuação nos cartórios eleitorais no período de coleta
dos dados biométricos; 
II. Disponibilização dos serviços de manutenção elétrica, segurança, conservação, limpeza e serviços gerais; 
III. Disponililização de estrutura física adequada, incluindo o fornecimento de água, energia elétrica, linha telefônica,
mobiliário e ambiente climatizado, para atendimento ao eleitor; 
IV. Fornecimento de outro local adequado para atendimento ao eleitor, em caso de impossibilidade da coleta biométrica 
ser realizada apenas na sede do cartório eleitoral; 
V. Fornecimento de conexão à internet de, no mínimo, 1 mega em cada posto. 

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Goiânia, 08 de maio de 2015. 
Des. WALTER CARLOS LEMES 

PORTARIA Nº 305/2015 PRES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXXIX do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral, RESOLVE: 

Art. 1º INCLUIR no Anexo I da Portaria nº 298, de 08 de maio de 2015, como membro da Comissão de Suporte e Infra-
estrutura à Biometria, o servidor MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, representante da Secretaria de Tecnologia da 
Informação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Goiânia, 11 (onze) de maio de 2015. Des. WALTER CARLOS 
LEMES

PORTARIA Nº 306/2015/PRES 

PORTARIA Nº 306/2015/PRES 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXII, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), RESOLVE:

Art. 1º LOTAR, a contar de 13/05/2015, o(a) servidor(a) em exercício provisório neste Tribunal VICTOR DIAS TEIXEIRA, 
Analista Judiciário, Área Judiciária, do quadro permanente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, na Seção de 
Análise Previdenciária. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.  

Goiânia, 11 (onze) de maio de 2015. 

Des. WALTER CARLOS LEMES 

PORTARIA 

PORTARIA Nº 307/2015/PRES-TRE/GO 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXXIX, do Regimento Interno do Tribunal, e, 
Considerando a decisão proferida no PAD 2735/2015; 
Considerando a Tabela do Judiciário Estadual de 12.05.2015, disponível no sítio do TJGO na presente data; 
Considerando o disposto no art. 9º da Resolução TRE-GO n.º 183/2012, RESOLVE: 

II. Encaminhar, sob coordenação do Presidente da comissão, as demandas copiladas aos membros representantes das II. Encaminhar, sob coordenação do Presi
unidades envolvidas; 
III. Elaborar as atas das reuniões; 
IV. Preparar os relatórios consolidados de acompanhamento da execução do projeto; 
V. Preparar e encaminhar as comunicações da comissão para as Zonas Eleitorais; 
VI. Assistir ao Presidente da comissão na realização das atividades gerais do projeto. 

Art. 5º Os Chefes de Cartório respectivos funcionarão como interlocutores com a Comissão de Suporte e Infra-estrutura à Art. 5º Os Chefes de Cartório respectivos funcionarão como interlocutores com a Comissão de Suporte e Infra-estrutura à 
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II. Disponibilização dos serviços de manutenção elétricaII. Disponibilização dos serviços de manutenção elétrica, segurança, conservação, limpeza e serviços gerais; 
III. Disponililização de esIII. Disponililização de estrutura física adequada, incluindo o fornecimento de água, energia elétrica, linha telefônica,III. Disponililização de estrutura física adequada, incluindo o fornecimen
mobiliário e ambiente climatizado, para atendimento ao eleitor; 
IV. Fornecimento de outro local adequado para IV. Fornecimento de outro local adequado para atendimento ao eleitor, em caso de impossibilidade da coleta biométrica IV. Fornecimento de outro local adequado para 
ser realizada apenas na sede do cartório eleitoral; 
V. Fornecimento de conexão à internet de,V. Fornecimento de conexão à internet de, no mínimo, 1 mega em cada posto. 

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Goiânia, 08 de maio de 2015. 
Des. WALTER CARLOS LEMES 
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ANEXO I – PORTARIA 298/2015 PRES 

ANEXO EDITAL 10/2015 DA 72ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS - CERES

BALANÇO PATRIMONIAL 

Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB 

Órgão do Partido: COMISSÃO PROVISÓRIA  UF/Município: CERES - GO  Ano: 2014 

Título Da Conta Total R$ 

1.0.0.0.00.00.00  Ativo 80,00
1.1.0.0.00.00.00          Ativo Circulante 80,00
1.1.1.0.00.00.00                  Disponível 80,00
1.1.1.1.00.00.00                         Caixa 0,00
1.1.1.1.01.00.00                              Caixa Fundo Partidário 0,00
1.1.1.1.02.00.00                              Caixa Outros Recursos 0,00
1.1.1.2.00.00.00                         Banco Conta Movimento 0,00
1.1.1.2.01.00.00                               Banco Caixa 104 Agência 1298 Conta 691-1    80,00
1.1.1.2.02.00.00                               Banco B 999 Agência 999 Conta 99999-9 0,00
1.1.1.2.03.00.00                               Banco C 999 Agência 999 Conta 99999-9 0,00
1.1.1.3.00.00.00                         Aplicações Financeiras (especificar) 0,00
1.1.1.4.00.00.00                         Numerários em Trânsito (especificar) 0,00
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