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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 

PORTARIA N. 297/2017 — PRES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE GOIÁS, no 

usodas anbujcõe,z conferidas peio arrigo 17, incise) KXXI X. do Reg nento Interno do 
Tribunal Rellional Heitorg 

CONSIDERANDO a necessidade de cialx)rar o Piaea)ictlhJ d.15 Eleições 
Gerais iie IR; 

CONSIDERANDO que ácidas as Unidades do Libunal participam do 
Planejamen- cbs 

Eleicrie., tornando necessária a coordew,cito ia rrtjd
a  das vidades;  

PESO] a 

rn::rituit o Grupo de lia) alho  
- (../f 8. com  o obfrtivo de plane 

planejadas para as Eleiçóes Gerais de 2018, 

'o Planejamento Integra& 

tr lcornpanhar e avalia:- a e 

Is Jeições 2018 

cuçáo das ações 

.1át. 2'' Caber ) Grupo de Trabalho as segiuntesatribuieoe..,, SelE DICilliZO de ou-tras neassárias ao cumprimento dos 
seus Obieral'OSt 

1- Pa:ricipr  t elabc:rado e gel-encha:em-o  do Projeto do Planciamemo Integrado 
das Lielcõeá 2018, monitorando e 

controlando a execução das atividades por meio de 
r-
errameni a a ser defini& pelo Grupo de Ti-ábrilho: 

ff 
ï as  inforn-acõe neeeásár:á à eLt!)( „ 

do 1 )unal e Cáirtório.: Eleitorais: 
à( -iam o luro s Uni- 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 

111. 2 da Pcrtari 297- PRES, de 31.08.2017) 

TV- Participar da coordenação do prcc de avaliacão das Eleições 2018 e, ao Li- 

ri ah rejatório dos rc-rzuIt:adcs obrid sugestões de melhoria apresentadas para 

O jáleito seguinte. 

Arr..'n' O Grupo será composto.ns nadares da Assessoria de Planejamento, Es-

tratégia e Gestão da Diretoria Geral A SPlL, da Assessoria de Planejfinento e Gestão 

dá Secretaria Judiciária - sseárz >ria de Planejamento e fliestão da Secretaria de 

drránlstracào e Orçamento - ASPSA, da Assessoria de Planejamento e Gestão da Secre-

taria de Gestão de Pessoas — ASPGP, da Assessoria de PlaneJamento e Gesta° da Secre-

taria de "Ijecnolo9áia da Informação - ASPEI. da Assessoria Especial da Vice-Presidência e 

Corresedoria, da Assessoria de imprensa e Comunicação Social da Presidência 

da Assessoria Especial da Coardenadoria de Controle Interno - .1 SESC e pelos Coorde-

nadores iltáratégicos nrujar e suplente da Comissão Permanente de Apoio à Estratégia e 

lnuezracajo das 'Zonas Eleitorais (Inteárazonas), sob a encalem:can do práneRo. 

nua ol 1 impedimento de agu n inernbro. ficará a cargo de seu substituto 

automático eventual a responsabi lida de p H a sequencia dos trabalhos. 

Poderão ser convidados para participar das reuniões nos trabalhos 

do Grupo representantes de outras 'Unidades do Tribunal, cuja área de fauacjio esteja re-

lacionada corri o rema a ser discutido. 

Arr. 4') As normas de funcionamento. realização de reuniões e cron ograma de ativi-

cRcies serão ‘letlinidos pelo Grupo de Trabalho. 

Art. flú O Planejamento das Eleições 2018 deverá estar alinhado ao respectivo Pia- 
( 

RJ do "fribinãal Superior lj.leitoral. re.peital Ido as pardculandades de atuação do 

rlà> onal ElejátJ4» de dblas. 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 

Ei. 3 da Portatia ri, 297  - PRES. LIC 311182011 

Art, 6`' Quanto ao orçamento de Eleicões, o planejamento dasad, idades deverá, no 

caie couber, reavaliar as práticas adotadas com vistas à utilizaçao de soluções mais eficien-

tes e custos o0nn2ad0s. 

7' Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral. 

g data de sua assinau 

Goiânia, 3! desgosto de 2017. 
.„ 

Dec.. KIS] F112.15I 5 . FILHO 

PrGidente 
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