
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N.748/2015 — TRE-GO

Disp6e sobre a concessao de indenizacao de transporte no ambito do Tribunal Regional Eleitoral de Goias.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

GOIAS, no uso das atribuicdes previstas no art. 17, incisos XXXI e XXXIX, da

Resolugao TRE/GOn° 173, de 11 de maio de 2011,

CONSIDERANDOodisposto nos artigos 51, inciso HI, 52 e 60 da Lei

n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

CONSIDERANDO0 disposto noart. 25 da Resolucao n. 23.323, de 19

de agosto de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar, no ambito deste

Regional, a concessao e€ 0 pagamento de indenizagoes de despesas pela utilizacao de

veiculos proprios em setvico, a magistrados e servidores;

CONSIDERANDO a implantagao, neste Regional, do Processo

Administrativo Digital,

RESOLVE:

Art. 1°. A indenizacao de transporte sera devida ao magistrado ou

setvidor da Justica Eleitoral que, em razao de servico externo, realizar despesas de

combustivel pela utilizacao de meio prdéprio de locomogao.

§ 1° Considera-se servico externo, pata os efeitos desta Portaria:

oe :
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

(PL 2, da Portaria n. 748, de 1°.12.2015)

I — os servigos de interesse da Justica Eleitoral, realizados fora das

dependéncias do prédio da unidade onde o servidor estiver lotado, no ambito da

respectiva zona cleitoral, devidamente justificados e autorizados pela autoridade

competente;

IL ~ os deslocamentos para a participagéo em curso, reuniao de trabalho,

substituigao, prestacao de auxilio, ou outros eventos de interesse da Justica Eleitoral,

devidamente justificados e autorizados pela autoridade competente, em localidades fora

da sede de lotacao.

§ 2° Para efeito de concessao da indenizacaéo de transporte, considera-se

meio proprio de locomocao o veiculo automotor particular, utilizado a conta e risco do

beneficiatio.

§ 3° Nao sera devida a indenizagao de que trata esta Portaria nas

seguintes hipoteses:

I — deslocamento para o transporte de equipamentos de informatica,

mobiliario ou materiais de consumo, salvo em situacdes excepcionais, previamente

autorizadas pela Administracao deste ‘Tribunal, mediante oitiva da unidade técnica

competente;

II — deslocamento de magistrado nao investido, inicialmente, da fun¢ao

eleitoral, a outro municipio do Estado, para o qual foi designado substituto de juiz

eleitoral, ou para responder por zonaeleitoral.

Ast. 2°. A indenizacao de transporte podera ser concedida a fuiz-

membro, juiz eleitoral, servidor ocupante de cargo efetivo ou em comissao e servidor

requisitado,

Art. 3°. Salvo situagdes justificadas, o pedido de indenizacao de

transporte devera ser formulado com antecedéncia de cinco dias, por meio de criagao de
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

(Fl. 3, da Portaria n. 748, de 1°.12.2015)

Processo Administrativo Digital — PAD, e percorrera o fluxo estabelecido no Anexo HI.

Art. 4°. A unidade solicitante devera preencher o  formulario

simplificado, constante do Anexo I, a ser disponibilizado na pagina da Intranet da

Secretaria de Administracao e Orgcamento, no qual devera constar, obrigatoriamente:

I — identificagao da unidade solicitante;

II — identificacao do beneficiario (dados pessoais e bancatios),

[I - dados do trecho percortido;

IV — descricao sintética do objeto da viagem e justificativa pata utilizagao

de veiculo nao oficial;

V — indicacao da distancia, trajeto, valor do combustivel, divisor e valor

da indenizacao pleiteada;

VI — indicacao simplificada do veiculo e do combustivel utilizado;

VII — ndmeroda solicitacao de didria, se houver;
a 3

VUI — ntmero do procedimento/documento que autoriza o

deslocamento;

LX — assinaturas eletronicas do responsavel pela unidade solicitante e do

beneficiatio;

X — declaracao de que, no periodo concernente ao reembolso solicitado,

o beneficiario nao estara em usufruto de férias ou qualquer afastamento previsto em lei.

§ 1° Havendo impossibilidade de colheita da assinatuta eletrénica do

responsavel pela unidade, o documento devera ser assinado fisicamente, digitalizado e

incluido no Processo Administrativo Digital — PAD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

(HL 4, da Portaria n. 748, de 1°.12.2015)

§ 2° Considera-se unidade solicitante, para efeito desta Portaria:

Presidéncia, Vice-Presidéncia e Corregedoria Regional Eleitoral, Gabinetes de Juizes

Membros, Assessofias (Cj-1 ou superior), Diretoria-Geral, Secretarias,

Coordenadorias, Segdes, Escola Judiciaria Eleitoral, Ouvidoria Regional Eleitoral e Juizos

Hleitorats.

§ 3° Deverao ser anexadas no procedimento, pela unidade solicitante, as

informagoes funcionais do beneficiario, disponiveis na pagina da Secretaria de Gestao de

Pessoas, na Intranet deste Tribunal.

§ 4° A Secretaria de Gestao de Pessoas devera manter atualizadas as

informagoes funcionais dos servidores na sua pagina da Intranet deste Tribunal.

Art. 5°. O procedimento devera ser enviado, inicialmente, a Secao de

Seguranca e Transportes, que efetuara conferéncia preliminar e calculara a indenizacao,

aplicando as formulas constantes do AnexoIII.

Art. 6°. Sera indenizado oo trajeto  efetivamente percorrido,

cotrespondente a distancia rodoviaria oficial em quilémetros, entre a origem e o destino

do deslocamento, confotme mapa a ser disponibilizado na pagina da Secretaria de

Administracao e Orcamento, na Intranet, pela Secao de Seguranca e ‘Transportes.

§ 1° Nos deslocamentos que tenham como destino este Tribunal ou o

Tribunal Superior Eleitoral, o calculo da indenizacao devera observar as distancias entre a

origem e o local das respectivas sedes.

§ 2° © valor dos combustiveis tera por base os precos praticados pela

Agéncia Nacional de Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis, no més do deslocamento,

devendo a Secao de Seguranca e Transportes disponibiliza-los na pagina da Secretaria de

Administracao e Orcamento, na Intranet, devidamente atualizados.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

(FI. 5, da Portaria n. 748, de 1°.12.2015)

§ 3° Os divisores adotados na formula referem-se ao consumo médio de

combustiveis de um veiculo em condicdes normais, quando em viagem.

Art. 7°. A autorizacao para a utilizacao de veiculo nao oficial em servico

sera da competéncia do Diretor-Geral, ou a quem for delegada.

§ 1° Yodo deslocamento obedecera a juizo de conveniéncia e

oportunidade, cumprindo a autoridade competente proceder a analise preliminar e

indeferir os pedidos, de plano, nos casos de inexisténcia de interesse administrativo.

§ 2° A Administracao deste Tribunal, em consonancia com os principios

da eficiéncia e da economicidade, reserva-se o direito de proceder, ex officio, 4 corregao de

dados falhos langados pelas unidades solicitantes no formulario de solicitagao de

indenizacao de transporte.

Art. 8°. As autorizacdes de deslocamentoestarao sujeitas a existéncia de

disponibilidade orcamentaria e financeira, devidamente atestada pela Coordenadoria de

Orcamento e Finangas.

Art. 9°. O efetivo deslocamento do magistrado ou servidor devera ser

comprovado nos autos, no prazo de cinco dias uteis, contados do recebimento do

processo pela unidade solicitante, mediante juntada de um dos seguintes documentos:

I — lista de preseng¢a, ata de reuniao ou declaragao firmada pela entidade

ou 6rgao promotor do evento, no caso de deslocamento para participagao de reuniao de

trabalho ou treinamento;

II — declaracao de viagem firmada pelo proprio magistrado ou pela

chefia imediata do servidor; se a causa do deslocamento tor diversa das previstas no

inciso I deste artigo;

HI — outro documento habil a comprovar a realizagao da viagem a
i,

S€Lvico.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

(FL. 6, da Portaria n. 748, de 1°.12.2015)

Art. 10. O magistrado ou servidor que teceber indenizacao de transporte

e, por qualquer motivo, nao realizar o deslocamento previsto, ficara obrigado a restituir

integralmente o beneficio, no prazo de cinco dias, contados da data em que tiver ciéncia

do cancelamento da viagem.

§ 1° Cabera ao beneficiario solicitar a Coordenadoria de Orcamento e

Minancas a necessatia Guia de Recolhimento da Uniao — GRU — e proceder a devolucao

do valor; recebido, no prazo previsto no caput deste artigo.

§ 2° Nao havendo testituigéo da indenizacao de transporte recebida

indevidamente, no prazo disposto no caput, o beneficiario estara sujeito ao desconto do

respectivo valor em folha de pagamento dorespectivo més ou, nado sendo possivel, no

més imediatamente subsequente.

Art. 11. A indenizacao de transporte nao sera devida, cumulativamente,

com passagens ou qualquer outra vantagem paga sob o mesmotitulo ou idéntico

fundamento.

Art. 12. Nao cabe indenizacao de transporte nos deslocamentos entre a

residéncia do beneficiario e o local da sede de sua lotacao.

Art. 13. Somente fara jus a indenizacdo de transporte o magistrado ou

servidor que estiver no efetivo desempenho das suas attibuicdes, vedada a

percepcao nas auséncias e afastamentos, ainda que considerados em lei como deefetivo

exetcicio.

Art. 14. A opcao de uso de veiculo proprio para o deslocamento a

servico € de total responsabilidade do magistrado ou servidor, inclusive quanto a

possiveis despesas com acidentes ou avarias no percurso.



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

(FI. 7, da Portaria n. 748, de 1°.12.2015)

Art. 15. Sera responsabilizado administracova, civil e penalmente o

beneficiario que falsear informagoes com o intuito de obter a indenizacao de que trata

esta Portaria.

Art. 16. Os casos excepcionais ou omissos serao submetidos a analise da

Diretoria-Geral.

Art. 17. Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicacao,

tevogadas as disposicgdes em contrario, especialmente a Portaria PRES n. 144, de 6 de

marco de 2009.

Goiania, 1° de dezembro de 2015.

   Desembargador WALTER CARLOS LEMES

Presidente
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UNIDADE SOLICITANTE

BENEFICIARIO CPF

CARGO/FUNCAO FCICJ

BANCO NOME DA AGENCIA CODIGO - DV DAAGENCIA CONTA CORRENTE- DV

U

Y ORIGEM DESTINO DATA DE SAIDA DATA DE RETORNO

D

A DESCRICAO SINTETICA DO OBJETO DA VIAGEM (OBJETIVO: JUSTIFICATIVA PARA A UTILIZACAO DE VEICULO NAO
D OFICIAL)

E

5

oO

L

1 (A) DISTANCIA ENTRE (B) TRAJETO (C) VALOR DO (BD) DIVISOR (E) VALOR DA
Cc ORIGEM E DESTINO REQUERIDO = Ax 2 COMBUSTIVEL INDENIZACAO = BxC/D

t KM KM {R$ R$

A_ INDICAGAO DO VEICULO UTILIZADO (MARCA/MODELO/PLACA) TIPO DE COMBUSTIVEL

N

f_| DISTANCIA ENTRE ORIGEM E DESTINO / FONTE DA INFORMAGAO NUMERO DA SOLICITACAODEDIARIAS, SE
HOUVER

NUMERO DO PROCEDIMENTO DE AUTORIZACAO DO DESLOCAMENTO

ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA UNIDADE SOLICITANTE DATA    
 

DECLARACAODO BENEFICIARIO:

DECLARO QUE, NO PERIODO CONCERNENTE AO REEMBOLSOSOLICITADO, NAO ESTARE] EM USUFRUTO DE FERIAS OU

QUALQUER AFASTAMENTOPREVISTO EM LEL

Assinatura : Data. / of
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ANEXOII

Portaria n. 748/2015 ~ PRES

FLUXOGRAMA

Unidade Solicitante

(Preenche 0 formulario do AnexoI; cria o Processo Administrativo Digital - PAD; anexa as informagoes

funcionais e envia o PAD a Segao de Seguranca e Transportes)

Sec&o de Seguranga e Transportes
(Recebe o PAD; confere os dados; calcula o valor da indenizacao pleiteada ¢ o remete a Coordenadoria de

Orcamento e Financas)

|
Coordenadoria de Orgamento e Finangas

(Atesta a disponibilidade orcamentaria e financeira e remete o PAD a Diretoria~Geral)

Diretoria-Geral (ou a quem for delegada a atribuigdo)
(Efetua analise preliminar; indefere de plano- se ausente o interesse administrativo; cientifica a unidade

solicitante e o interessado e arquiva)

ou
(Efetua analise preliminar; defere e remete a Coordenadoria de Orcamento e Finangas para emissao de Ordem

Bancaria)

|
Coordenadoria de Orgamento e Financas

(Emite Ordem Bancaria e a remete a Presidéncia, para assinatura, juntamente com o formulario)

|
i

Presidéncia

(Assinatura da Ordem Bancaria e sua devolugao, juntamente com o formularic, a Coordenadoria de Orcamento ¢

Finangas, para a efetivagio do pagamento)

|
Coordenadoria de Orgamento e Finangas

(Ffetiva o pagamento; anexa o formulario e a Ordem Bancaria no PAD e © remete a Unidadesolicitante)

Unidade Solicitante
(Anexa comprovacao da realizacao do deslocamento e encaminha o PAD a Coordenadoria de Controle Interno)

Coordenadoria de Controle Interno
(Efetua conformidade contabil e auditoria e devolve o feito a Secretaria de Administragaéo e Orgamento)

Secretaria de Administragioc e Orgamento
(Arquiva nolocal)
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ANEXOIII

Portaria n. 748/2015 ~ PRES

FORMULAS PARA O CALCULO DA INDENIZACAO

VEICULOS MOVIDOS A GASOLINA:

Valor da Indenizagao = valor da gasolina x distancia percorrida

10

VEICULOS MOVIDOS A ETANOL:

Valor da Indenizacao = valor do etanol x distancia percorrida

7

VEICULOS MOVIDOS A DIESEL:

Valor da Indenizagao = valor do diesel x distancia percorrida

11
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