
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA PRES N’ 811/2010

© PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
GOIAS, no uso das atribuigöes que Ihe säo conferidas pelo artigo 17, inciso

XX VII, do Regimento Interno do Tribunal e,

Considerando o labor exaustivo dos servidores das Zonas Eleitorais,
decorrente do periodo eleitoral, especialmente nos dias 02 e 03 de outubto de
2010;

Considerando o estabelecimento de ponto facultativo no dia. 11 de
outubro de 2010, segunda-feira, no Tribunal de Justica do Estado de Goiäs,
bem como que a maioria das Zonas Eleitorais funcionam nas depend£ncias
dos pre&dios da Justica Comum Estadual;

Considerando a necessidade de uniformizar o atendimento ao püblico
nos Cartörios Eleitorais, evitando diferenciacäo entre as Zonas Eleitorais que
funcionam em pr&dio pröprio da Justiga Eleitoral e as que näo se encontram
na mesrna situacäo;

Considerando que as Zonas Eleitorais näo estäo em regime de

plantäo, nos termos da Portaria Pres n? 470/2010;

Considerando a autonomia administrativa e financeira conferida aos
Tribunais pelo artigo 99 da Constituigäo Federal, RESOLVE:

Art. 1°. Decretar ponto facultativo para os servidores da Justiga
ERleitoral, lotados nas Zonas Eleitorais, no dia 11 de outubro de 2010
(segunda-feira).

Parägrafo ünico. Todas as serventias deveräo fixar em mural
externo, visivel ao püblico, telefones de contato para eventuais casos

emergenciais, visando resguardar o Poder de Policia.
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Art. 2°. Os prazos que, porventura, devam iniciar-se ou completar-se
no dia 11 de outubro de 2010 (segunda-feira), cujos expedientes precisam ser

protocolizados nas Zonas Eleitorais, ficam automaticamente prorrogados para
o dia 13 de outubro de 2010 (quarta-feira).

Parägrafo ünico. O disposto neste artigo näo se aplica äs unidades da
Secretaria do Tribunal, cujas atividades transcorreräo normalmente.

Art. 3°, Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Goiänia, 8 de gutubro de 2010.

NEY TELES DE PAULA
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