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Art. 1º. PRORROGAR, por mais dois (2) anos, a contar de 09.07.2017, o prazo de validade do Concurso Público realizado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás, destinado ao provimento de vagas e cadastro reserva, para os seguintes cargos do Quadro de Pessoal deste 
Regional: Analista Judiciário  Área Administrativa, Analista Judiciário  Área Judiciária, Técnico Judiciário  Área Administrativa e Técnico 
Judiciário  Área Apoio Especializado, Especialidade Programação de Sistemas, de acordo com o disposto no art. 37, inciso III, da 
Constituição Federal c/c art. 12, § 1°, da Lei n. 8.112/90 e, ainda, conforme o previsto no item 13.28 do Edital n. 1  TRE-GO, de 20.11.2014, 
publicado no Diário Oficial da União n. 226, Seção 3, de 21.11.2014. 

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

Goiânia, 3 de março de 2017.

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente

PORTARIA PRES N. 010/2017

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e, considerando as disposições contidas no § 
6º do art. 103, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União do dia 27 de dezembro de 2016, c/c a Lei 
nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial do dia 11 de janeiro de 2017, RESOLVE:

Art. 1º Tornar público o demonstrativo de saldo dos provimentos do exercício 2016, com base em 31.12.2016:

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 11 de janeiro de 2017.

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente

Port. 140/2017 - PRES -Auxílio Reembolso saúde

PORTARIA Nº 140/2017/PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, incisos VIII e XXXI, do 
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Considerando o que dispõe os artigos 5º da Resolução TRE nº 163/2010 e 9º da Resolução TRE-GO nº 188/2012 e a necessidade de se 
possibilitar a completa execução financeira do recurso orçamentário existente, RESOLVE:

Art. 1º Fixar o reembolso mensal do auxílio-saúde no montante de 50% (cinqueta por cento) para os meses de maio, junho, julho e agosto 
de 2017, incidente sobre os valores apresentados pela ASSETRE-GO, para consignação em folha de pagamento, condicionada à 
disponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único. Destinar 10%, do total da verba descrita no caput, para o custeio dos exames médicos periódicos.

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

Goiânia, 18 de abril de 2017.

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente

Port. 283/2017 - Reembolso Auxílio saúde

PORTARIA Nº 283/2017/PRES

Port. 283/2017 - Reembolso Auxílio saúde

PORTARIA Nº 283/2017/PRES
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, incisos VIII e XXXI, do 
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Considerando o que dispõe os artigos 5º da Resolução TRE nº 163/2010 e 9º da Resolução TRE-GO nº 188/2012 e a necessidade de se 
possibilitar a completa execução financeira do recurso orçamentário existente, RESOLVE:

Art. 1º Fixar o reembolso mensal do auxílio-saúde no montante de 23% (vinte e três por cento) para os meses de setembro, outubro e 
novembro de 2017, incidente sobre os valores apresentados pela ASSETRE-GO, para consignação em folha de pagamento, condicionada à 
disponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único. Destinar 10%, do total da verba descrita no caput, para o custeio dos exames médicos periódicos.

Art. 2º Determinar à Secretaria de Administração e Orçamento que, em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas, fixe o reembolso 
do auxílio-saúde para o mês de dezembro, no percentual necessário à completa execução do recurso existente, incidente sobre os valores 
apresentados pela ASSETRE-GO, para consignação em folha de pagamento.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 15 (quinze) de agosto de 2017.

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente

Port 290 /2017 - Oficial de Justiça

PORTARIA Nº 290/2017/PRES TRE-GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições legais e regimentais, considerando o disposto na 
Resolução TRE-GO nº 192, de 2 de agosto de 2012, bem como o que restou decidido no PA nº  0600430-49.2017.6.09.0000, RESOLVE:

Art. 1º Designar a Sra. Karla Barros Costa para atuar na Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás como Oficiala de Justiça 
Eleitoral, pelo período de dois anos, a contar da data de 7 de janeiro de 2017, devendo praticar, no exercício da mencionada função, todos 
os atos que lhe forem determinados.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 7 de janeiro de 2017.

Goiânia, 21 de agosto de 2017.

Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO

VICE-PRESIDÊNCIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

GABINETES DE JUÍZES MEMBROS

ATOS DOS JUÍZES MEMBROS

Decisões

DECISÃO MONOCRÁTICA

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, incisos VIII e XXXI, do 
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Considerando o que dispõe os artigos 5º da Resolução TRE nº 163/2010 e 9º da Resolução TRE-GO nº 188/2012 e a necessidade de se 
possibilitar a completa execução financeira do recurso orçamentário existente, RESOLVE:

Art. 1º Fixar o reembolso mensal do auxílio-saúde no montante de 23% (vinte e três por cento) para os meses de setembro, outubro e 
novembro de 2017, incidente sobre os valores apresentados pela ASSETRE-GO, para consignação em folha de pagamento, condicionada à 
disponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único. Destinar 10%, do total da verba descrita no caput, para o custeio dos exames médicos periódicos.

Art. 2º Determinar à Secretaria de Administração e Orçamento que, em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas, fixe o reembolso 
do auxílio-saúde para o mês de dezembro, no percentual necessário à completa execução do recurso existente, incidente sobre os valores 
apresentados pela ASSETRE-GO, para consignação em folha de pagamento.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 15 (quinze) de agosto de 2017.

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente


