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TRIBUNAL PLENO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA Nº 249/2018 - PRES

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 na 64ª Sessão Ordinária, de 22 de agosto de 2018, e 
conforme PAD n. 7771/2018, 

CONSIDERANDO o erro formal contido na Portaria PRES n° 249/2018, que foi publicada equivocadamente com o número 294/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a Sra. Renata Ribeiro Martins para atuar na Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás como Oficiala de 
Justiça Eleitoral, até o dia 19/12/2018, a fim de cumprir mandados e diligências no período eleitoral, devendo praticar, no exercício da 
mencionada função, todos os atos que lhe forem determinados.

Art. 2º Tornar sem efeito o texto da Portaria PRES n° 294/2018, em virtude de mero erro formal em sua numeração.

Art. 3° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 22 de agosto de 2018.

Goiânia, 13 de setembro de 2018.

Des. CARLOS ESCHER

PORTARIA Nº 257/2018  - PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso XXXIX, da 
Resolução TRE-GO n. 173, de 11 de maio de 2011  Regimento Interno,

CONSIDERANDO que saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a Carta Magna assegura aos servidores ocupantes de cargo público, o direito à redução dos riscos inerentes ao 
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, consoante o art. 7º, XXII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a responsabilidade das instituições pela promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças de seus membros e 
servidores;

CONSIDERANDO a necessidade de se promover ações preventivas e de acompanhamento à saúde dos usuários do serviço de assistência 
médica, odontológica, farmacêutica e social deste Tribunal, contribuindo para sua qualidade de vida, de acordo com o art. 230 da Lei n. 
8.112/1990, 

RESOLVE:

Art. 1º Fica regulamentado, por meio desta Portaria, o Plano de Assistência Farmacêutica direcionado aos Juízes Membros do Tribunal Pleno 
e servidores da Justiça Eleitoral de Goiás.  

Art. 2º O Plano de Assistência Farmacêutica consiste no custeio, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, de despesas com aquisição de 
medicamentos destinados ao tratamento dos beneficiários, previamente inscritos, nos exatos limites da disponibilidade orçamentária e 
financeira previstas para o programa.

Art. 3º O Plano de Assistência Farmacêutica será prestado:

I  de forma direta: mediante aquisição de medicamentos destinados à unidade de saúde para uso nas dependências do Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás; e

II  de forma indireta: mediante reembolso de despesas com medicamentos adquiridos pelos beneficiários.

Parágrafo único. Aos terceirizados e estagiários somente será fornecido medicamento em caso de atendimento emergencial, prestado na 
Seção de Atenção à Saúde  SEATS.
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