
CERTIDA0

Certifico que a Resolugao n°

178/2011 foi publicada no Dian° da Justice

Eletranico, em 14/10/11.

Goiania, 14 de outubro de 2011.

10(1'04, t
Danielle de Oliveira Ferreira

Chefe - SEARDE

(Resolucao n° 113/

de Controle Inte

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

RESOLUCAO N° 178/2011

Altera a Resolucio TRE/GO n. 113/2007, que dispoe sobre o

Regulamento Interno da Secretaria e da Corregedoria do Tribunal

Regional Eleitoral de Goias,

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, no use

das atribuicOes que the confere o art. 13, inciso XI, da Resolucio TRE/GO n. 115, de 2 de agosto de

2007 — Regimento Interno, e

Considerando a Resolucao n° 86, de 8 de setembro de 2009, do

Conselho Nacional de Justica, que dispae sobre a organizacAo e funcionamento de unidades ou nticleos

de controle interno nos Tribunais, disciplinando as diretrizes, os principios, conceitos e normas tecnicas

necessirias a sua integrac1o;

Considerando a necessidade de vincular a Coordenadoria de

Controle Interno a Presidencia deste Tribunal, nos termos da disposicao contida no artigo 2° da citada

Resolugao CNJ n° 86/2009 e da orientacao contida no AcOrdao TCU n° 1.074/2009 — Plenario;

Considerando que o art. 111, § 6°, do Regulamento Interno

nab abrange, expressamente, o cargo de Assessor Especial da Coordenadoria

RESOLVE:

Art. 1°. 0 artigo 28, caput, da ResoluCao n° 113/2007 passa a

vigorar coal a s	 nte redagao:

"Art. 28. A Coordenadoria de Controle Interno, integrante do

Sistema de Controle Interno instituido pela Constituicao

Federal, unidade diretamente vinculada a Presidencia deste 
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(FL. 2 da Resolucdo THE/GO n° 178, de 21.9.2011)

Tribunal, compete planejar, orientar, coordenar e

supervisionar as atividades de auditoria e fiscalizacio, visando

verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestic, dos

responsaveis pela execuclo orcamentaria, financeira e

patrimonial, bem como avaliar seus resultados quanto

economicidade, eficiencia e eficacia, exercendo, ainda, no

ambito de sua competencia, o exame das contas eleitorais e

partidarias, alem de apoiar o controle externo no exerdcio de

sua missao institucional."

Art. 2°. 0 artigo 111, § 6°, da Resolugao THE/GO n°

113/2007, sera adaptado no seguinte teor:

Art. 111 	

§ 6° As Assessorias de Planejamento e Gestao, bem como a

Assessoria de Planejamento, Estrategia e Gestao e Assessoria

Especial da Coordenadoria de Controle Interno serao

exercidas exclusivamente por servidores do quadro efetivo da

Justica Eleitoral e nao entrarlo no cOmputo do percentual de

50% (cinquenta por cento) estabelecido para os 	 cargos

comissionados de nivel CJ1 de que trata o paragrafo anterior,

devendo ser comprovada, ainda, por parte do servidor,

experiencia nas atividades inerentes a unidade de atuacao".

Art. 3°. 0 organograma especifico da Presidencia do Tribunal

Regional Eleitoral de Goias é o constante do Anexo I desta Resoluclo.

Art. 4°. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua

publicacao, revogadas as disposicoes em contra ' o.

em Goiania, aos 21

1

de Sessiies do Tribunal Regional Eleitoral de Goias

etembro de 2011.7/
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