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Goiânia, 5 de dezembro de 2017

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente

128/2017

P O R T A R I A N º 1 28/ 201 7

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 17, inciso XXIV, do Regimento 
Interno do Tribunal, considerando a decisão exarada, por esta Presidência, no Procedimento Administrativo Digital  PAD nº 009227/2016, 
RESOLVE:

Art. 1º. Conceder aposentadoria voluntária, com proventos integrais e paridade plena à servidora Valéria Aguiar de Farias Gedda, matrícula 
506738-3, no cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, Classe "C", Padrão 13, do Quadro de Pessoal da Secretaria deste Tribunal Regional 
Eleitoral, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, publicada em 6 de julho de 2005, combinado com o art. 186, inciso 
III, alínea "a" e art. 188 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com as vantagens previstas no art. 62-A, da Lei nº 8.112/90, com 
redação da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, c/c o art. 15, § 1º, da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997 e os artigos 11, 12, 13, § 1º, 
inciso III, 14 e 15, inciso III da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, alterada pelas Leis nºs 12.774, de 28 de dezembro de 2012 e 
13.317, de 20 de julho de 2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 30 de março de 2017.

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Pr es i den te

265/2017

PORTARIA N. 265/2017  PRES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso XXXIX, da Resolução 
TRE-GO nº 173, de 11 de maio de 2011 - Regimento Interno,

CONSIDERANDO a Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a adequação das atividades dos 
órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência por meio  entre outras 
medidas  da convolação em Resolução a Recomendação CNJ 27, de 16/12/2009, bem como da instituição de Comissões Permanentes de 
Acessibilidade e Inclusão;

CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 23.381, de 19 de junho de 2012, que Institui o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO as indicações contidas no PAD nº 6475/2016,

RESOLVE:

Art. 1° Constituir, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, subordinada à 
Presidência deste Tribunal, com as atribuições estabelecidas na Resolução CNJ nº 230/2016, sem prejuízo de outras necessárias ao 
cumprimento de ações que visem garantir a plena acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Art. 2° A Comissão será composta conforme disposto no Anexo desta Portaria, que consigna a função de cada um dos seus membros. 

Art. 3° Fica revogada a Portaria nº 414/2011 - DG e demais disposições em contrário.

Art. 4° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 27 de julho de 2017.

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente

Delegar aos Juízes Eleitorais a atribuição de assinar Acordo de Colaboração para Biometria

PORTARIA PRES Nº 55/2017

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 8º e 9º, inciso III, da Lei nº 
7444/85 e parágrafo único do artigo 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015, e tendo em vista o disposto no artigo 17, inciso XXXIX da 
Resolução TRE/GO n. 173, de 11 de maio de 2011, Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral;

Delegar aos Juízes Eleitorais a atribuição de assinar Acordo de Colaboração para Biometria

PORTARIA PRES Nº 55/2017

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 8º e 9º, inciso III, da Lei nº 
7444/85 e parágrafo único do artigo 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015, e tendo em vista o disposto no artigo 17, inciso XXXIX da 
Resolução TRE/GO n. 173, de 11 de maio de 2011, Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral;
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Considerando a realização de recadastramento biométrico, por meio de revisão do eleitorado, em 56 Zonas Eleitorais e 122 Municípios, 
alcançando o total de aproximadamente 1.410.547 (um milhão, quatrocentos e dez mil e quinhentos e quarenta e sete) eleitores,

Considerando a necessidade de promover acordo de colaboração com os órgãos representantes dos municípios envolvidos, a fim de dar 
apoio físico, operacional, de pessoal e divulgação às Zonas Eleitorais,

Considerando o princípio da eficiência e da celeridade na Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. DELEGAR aos Juízes Eleitorais a atribuição de assinar Acordo de Colaboração sem transferência de recursos financeiros com os 
órgãos representantes dos municípios, em que haverá revisão do eleitorado por meio biométrico, observando-se a minuta definida no 
Anexo desta Portaria.

Parágrafo único. Na localidade que existir Diretoria do Foro Eleitoral, o Diretor do Foro Eleitoral ficará incumbido de assinar o instrumento 
referido no caput.

Art. 2º. Celebrado o Acordo de Colaboração, deverá o Juiz Eleitoral encaminhar o referido instrumento à Secretaria de Administração e 
Orçamento para fins de controle e publicação no Diário Oficial da União.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Goiânia, 16 de fevereiro de 2017.

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Delega competência  ao Diretor Geral e aos Secretários

PORTARIA N. 67/2017  PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso XXVIII, da Resolução TRE 
n. 173, de 11 de maio de 2011 (Regimento Interno),

Considerando o disposto no artigo 12 do Decreto-Lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967, regulamentado pelo Decreto n. 83.937, de 6 de 
setembro de 1979,

RESOLVE:

Art. 1º FICA DELEGADA competência ao Diretor-Geral para praticar os seguintes atos, com estrita observância das normas pertinentes a 
cada matéria:

I  Decidir os pedidos de:

remoção de servidor por permuta;

remoção de servidor para tratamento de saúde;

remoção ou licença de servidor para acompanhamento de cônjuge;

adicional de insalubridade, periculosidade e atividades penosas;

licença para capacitação;

licença para o desempenho de mandato classista;

licença para tratar de interesse particular, sem remuneração; 

participação de servidor em reunião ou treinamento de trabalho fora da sede e visita técnica a outro tribunal; 

concessão de diárias e demais indenizações previstas na regulamentação correspondente, exceto aos Membros do Tribunal e aos Juízes 
Eleitorais;

autorização prévia para a realização de serviços extraordinários.

II  Autorizar a primeira lotação e eventuais movimentações posteriores (Art. 17, inciso XXII, do Regimento Interno):

a) dos servidores do quadro de pessoal a serem lotados na Presidência, na Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral e nos 
Gabinetes de Juízes Membros, com indicação dos respectivos titulares;

b) dos servidores do quadro de pessoal na Secretaria do Tribunal e nas zonas eleitorais;

c) dos servidores requisitados, cedidos, removidos ou em lotação provisória.

III  Autorizar a formação de forças tarefas e os deslocamentos de servidores para auxílio às zonas eleitorais;

Considerando a realização de recadastramento biométrico, por meio de revisão do eleitorado, em 56 Zonas Eleitorais e 122 Municípios, 
alcançando o total de aproximadamente 1.410.547 (um milhão, quatrocentos e dez mil e quinhentos e quarenta e sete) eleitores,

Considerando a necessidade de promover acordo de colaboração com os órgãos representantes dos municípios envolvidos, a fim de dar 
apoio físico, operacional, de pessoal e divulgação às Zonas Eleitorais,

Considerando o princípio da eficiência e da celeridade na Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. DELEGAR aos Juízes Eleitorais a atribuição de assinar Acordo de Colaboração sem transferência de recursos financeiros com os 
órgãos representantes dos municípios, em que haverá revisão do eleitorado por meio biométrico, observando-se a minuta definida no 
Anexo desta Portaria.

Parágrafo único. Na localidade que existir Diretoria do Foro Eleitoral, o Diretor do Foro Eleitoral ficará incumbido de assinar o instrumento 
referido no caput.

Art. 2º. Celebrado o Acordo de Colaboração, deverá o Juiz Eleitoral encaminhar o referido instrumento à Secretaria de Administração e 
Orçamento para fins de controle e publicação no Diário Oficial da União.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Goiânia, 16 de fevereiro de 2017.

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO


