
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N? 742/2011 - PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

GOTIÄS, no uso das atribuicöes conferidas pelos incisos XXVII e XXXIX do artigo

17 do Regimento Interno deste Tribunal; e

CONSIDERANDO o contido no PA n° 26.676/2010, RESOLVE:

Art. 1° A Portaria n° 538, de 4 de agosto de 2009, passa a vigorar com

as seguintes alteragöes:

“Art. 3° (..)

(...)

$ 3° Quando a hora de entrada e/ou saida näo corresponder ä registrada no

sistema, em decorrencia de problemas de qualquer natureza, ou, excepcionalmente,

quando o labor vcorrer em local fora de sua Unidade, o servidor deverä declarar no

sistema de frequencia, em campo pröprio, o horärio efetivamente trabalhado com a

respectiva justificativa, submetendo tal ocorrencia A homologagäo por parte da

chefla imediata.

$ 8° Havendo registro de entrada e saida no dia, cuja responsabilidade pela

exatidäo € do servidor e da chetia imediata, 0 sistema de frequencia näo admitira

sobreposigäo de informacäo relativa a afastamentos, mas täo somente ä mengäo

deles sem a omissäo dos horärios registrados, utilizando-se os registros para

cömputo da iornada do dia em detrimento do afastamento langado.

Art. 6° (...)

$ 1° O servidor gerara debito de horas quando nao cumprir, integralmente,

sua jornada ordinaria de trabalho, cuja compensacäo dar-sc-a ate o final do mes

subsequente A ocorrencta ou do retorno do servidor afastado nesse periodo.
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$ 3° Inexistindo credito no banco de horas para saldar os debitos

decorrentes de folgas compensatörias, o servidor poderä compensar © saldo

negativo, at o final do mes subsequente. No caso de afastamento, o prazo €

suspenso, voltando a correr da data do retorno.

$ 5° As faltas ou ausencias, cujas justificarivas näo forem aceitas pela chefia

imediata, bem como os debitos näo compensados na forma dos $$ 1° e 3°, poderäo

ser debiradas na folha de pagamento do servidor no mes subsequente A ocorrencia.

Art. 13 A carga horäria excedente ä jornada de trabalho do servidor

destinada a pagamento deveräo ser previamente autorizadas pela Diretoria Geral

deste Tribunal e registradas no sistema de gerenciamento de frequencia,

obedecendo ao disposto nas normas em vigencia.

(..)

$ 3° Nos deslocamentos, no interesse da administragäo e que näo

configurem como habituais do servidor, observada a previa autorizacäo estabelecida

no capat deste artigo, somente serä devido servigo extraordinärio äquele servidor

que efetivamente tenha trabalhado e/ou participado de atividade considerada como

efetivo exercicio no mesmo dia do deslocamento, desde que recaia em säbado,

domingo e/ou feriado ou em dias üteis, observado o disposto no $ 1° deste artigo,

devidamente registrados e aceitos pela chefia imediata no sistema de frequencia.””

Art. 2° Fista Portaria entrara cm vigor na data da sua publicacäo,

retroagindo seus efeitos A data de publicagäo da Portaria n® 538/2009.

Golänia, 3 (tr&s) de outubro de 2011.

Desembargador ROGERIO AREDIO FERREIRA
Presidente
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