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observância das normas pertinentes a cada matéria:

I  Autorizar despesas e contratações diretas até o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tomando-se por referência o montante definido 
para a contratação de serviços e aquisição de bens por meio de dispensa de licitação, fixado no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8.666/93.

II  Praticar os atos a seguir enumerados, relativos aos bens imóveis de uso especial da União sob responsabilidade deste Tribunal, com 
observância rigorosa dos preceitos legais atinentes às respectivas matérias:

adotar as providências necessárias à regularidade dominial dos bens da União;

sugerir à Diretoria-Geral as diretrizes para a permissão de uso de bens imóveis da União;

sugerir à Diretoria-Geral as aquisições de bens imóveis de interesse da União;

adotar as providências administrativas necessárias à discriminação, à reivindicação de domínio e à reintegração de posse dos bens imóveis 
da União.

III  Autorizar o ressarcimento de passagens (arts. 24 e 25 da Resolução TSE n. 23.323/2010);

IV  Autorizar a indenização de transporte (arts. 7° e 8° da Portaria n. 748/2015  PRES).

V  Autorizar as requisições de veículos (art. 14, § 1º e art. 15, § 3º, da Resolução TRE/GO n. 160/2010);

VI  Autorizar empréstimos de urnas de lona.

Parágrafo Único  A apuração do valor indicado no inciso I deste artigo deverá considerar a despesa especificada em cada procedimento 
administrativo.

Art. 4º FICA DELEGADA competência ao Secretário de Tecnologia da Informação para a prática dos atos a seguir enumerados, com 
observância rigorosa dos preceitos atinentes às respectivas matérias:

I  Decidir os pedidos de:

empréstimo de urnas eletrônicas para treinamentos ou demonstrações;

participação em pesquisas institucionais sobre assuntos de tecnologia da informação.

Art. 5º Das decisões do Diretor-Geral e dos Secretários caberá recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, no prazo de dez dias, 
nos termos da Lei n. 9.784/1999.

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que analisará o pedido em cinco dias, podendo reconsiderar a decisão 
recorrida. Se não a reconsiderar, encaminhará o recurso à autoridade superior.

§ 2º Poderão ser interpostos recursos em até três instâncias administrativas: Diretoria-Geral, Presidência e Tribunal Pleno.

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência.

Art. 7° Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Goiânia, 21 de fevereiro de 2017.

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente

Institui Grupo de Trabalho em apoio ao CTG Contrato TRE/GO n. 42/2016

PORTARIA N. 98/2017  PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo disposto no artigo 17, incisos XXVII e 
XXXIX, do Regimento Interno, c/c art. 112 do Regulamento Interno, 

Considerando a decisão e instrução contidas no PAD n. 7.101/2016,

RESOLVE:

Art. 1º Fica constituído Grupo de Trabalho, composto pelos servidores relacionados no Anexo desta Portaria, sob a coordenação do 
primeiro, com a finalidade específica de realizar as análises, emitir os pareceres e efetuar a instrução geral de processos administrativos, 
visando o adimplemento direto e final das verbas trabalhistas devidas aos trabalhadores vinculados ao Contrato TRE/GO n. 42/2016.

Art. 2º O Grupo de Trabalho deverá atuar no período de 9 a 24 de março de 2017, reunindo-se diariamente na Sala de Treinamento I do 
Anexo II deste Tribunal.

Art. 3º Em suas atividades o Grupo deverá observar, além das disposições legais e normativas aplicáveis, a metodologia de trabalho 

Institui Grupo de Trabalho em apoio ao CTG Contrato TRE/GO n. 42/2016

PORTARIA N. 98/2017  PRES PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo disposto no artigo 17, incisos XXVII e 
XXXIX, do Regimento Interno, c/c art. 112 do Regulamento Interno, 

Considerando a decisão e instrução contidas no PAD n. 7.101/2016,

RESOLVE:

Art. 1º Fica constituído Grupo de Trabalho, composto pelos servidores relacionados no Anexo desta Portaria, sob a coordenação do 
primeiro, com a finalidade específica de realizar as análises, emitir os pareceres e efetuar a instrução geral de processos administrativos, 
visando o adimplemento direto e final das verbas trabalhistas devidas aos trabalhadores vinculados ao Contrato TRE/GO n. 42/2016.

Art. 2º O Grupo de Trabalho deverá atuar no período de 9 a 24 de março de 2017, reunindo-se diariamente na Sala de Treinamento I do 
Anexo II deste Tribunal.

Art. 3º Em suas atividades o Grupo deverá observar, além das disposições legais e normativas aplicáveis, a metodologia de trabalho



Ano 2018, Número 022 Goiânia, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018 Página 8

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a

Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br  

apresentada pela Comissão Técnica Gestora do Contrato TRE/GO n. 42/2016, contida no PAD n.  7101/2016, devendo recorrer a essa 
Comissão para sanar eventuais dúvidas e problemas na execução das atividades.

Art. 4º O resultado do trabalho, suficiente para a finalidade especificada no art. 1º, deverá ser entregue à Comissão Técnica Gestora do 
Contrato TRE/GO n. 42/2016 até o dia 27/3/2017.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 6 de março de 2017.

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente

191/2017

PORTARIA N. 191/2017 - PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 61, inciso IX, 76-A e 98, § 4º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, relativos à Gratificação 
por Encargo de Curso ou Concurso;

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 192, de 8 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Servidores do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 22.572, de 16 de agosto de 2007, que dispõe sobre o Programa Permanente de Capacitação e 
Desenvolvimento dos Servidores da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 22.651, de 27 de novembro de 2007, que regulamenta a Gratificação por Encargo de Curso ou 
Concurso no âmbito da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO os percentuais estabelecidos nas alíneas "a" e "b", do inciso III, do art. 76-A, da Lei nº 8.112/90, 

RESOLVE:

Art. 1º A Gratificação por Encargo de Curso será devida, na forma prevista nesta Portaria, a qualquer servidor público ativo ou inativo, 
previamente habilitado que, em caráter eventual, atuar como instrutor, desenvolvendo atividades como:

I  facilitador em ações presenciais, responsável por mediar a aprendizagem, a partir de atividades teóricas e práticas, conforme 
planejamento de ensino; apresentar o programa do curso, especificando conteúdo programático, objetivo, total de horas-aula, número 
máximo de participantes sugerido e metodologia de ensino; elaborar material didático-pedagógico, se necessário; estimular a participação; 
informar quais recursos instrucionais serão utilizados; ministrar aulas; preparar, aplicar e corrigir avaliação de aprendizagem;

II  tutor em ações a distância, responsável por orientar, acompanhar, estimular e supervisionar o processo de ensino/aprendizagem, 
promovendo interação dos participantes, quando necessário; esclarecer as dúvidas dos alunos;

III  conteudista, responsável por elaborar o material didático-pedagógico, na modalidade presencial ou a distância; apresentar o programa 
do curso, indicando a forma de organização e estruturação do material; informar quais são os instrumentos de avaliação de aprendizagem, 
o total de horas-aula sugerido e as referências  bibliográficas;  desenvolver,  redigir  e  produzir   o conteúdo   do   curso   no formato 
estipulado, observando a compatibilidade e as possibilidades tecnológicas do ambiente; elaborar testes e avaliações.

Parágrafo único. O instrutor cederá os direitos autorais referentes ao material didático-pedagógico elaborado à Justiça Eleitoral, 
expressamente, mediante termo de cessão (Anexo II) em cumprimento ao que dispõe a legislação sobre direitos autorais.

Art. 2º Compreendem-se nas atividades do instrutor, para fins do disposto no artigo anterior:

 I  ministrar aulas;

II  proferir palestras ou conferências;

III  elaborar material didático e de multimídia;

IV  atuar como tutor/facilitador; 

V  atuar em atividades similares ou equivalentes em outros eventos de capacitação, presenciais ou a distância.

Art. 3º Para efeito de pagamento da gratificação de que trata esta Portaria, deverão ser observados os seguintes parâmetros: 

I  o valor da gratificação será calculado por hora, de acordo com a natureza e a complexidade de cada atividade e a formação acadêmica 
do instrutor.

Comissão para sanar eventuais dúvidas e problemas na execução das atividades.
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Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente
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