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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Portaria
PORTARIA 1072/2019
Estabelece regras procedimentais aplicáveis aos processos administrativos que gerem despesas para o Tribunal e
dá outras providências.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, Des. José dos Anjos, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 28, inciso XXXIV, do Regimento Interno do TRE/SE,
CONSIDERANDO a recomendação do relatório da auditoria realizada nas concessões de abono de permanência
aos servidores efetivos do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (Relatório de Auditoria 17/2019);
CONSIDERANDO a Resolução TRE-SE 4/2019 que dispõe sobre o Regulamento Interno da Secretaria do
Tribunal e que definiu as atribuições do Núcleo de Análise de Contratações;
RESOLVE:
Art. 1º Os processos administrativos que gerem despesas para o Tribunal serão examinados pelo Núcleo de
Análise de Contratações, prévia ou posteriormente à aprovação, consoante as regras estabelecidas nesta Portaria.
Dos Processos Licitatórios
Art. 2º Os processos licitatórios, com valor de referência superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
para obras e serviços de engenharia, ou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para outras compras e serviços, serão
encaminhados ao Núcleo de Análise de Contratações para análise prévia nas seguintes fases:
I – Após parecer da Assessoria Jurídica (ASJUR) pela legalidade do ato convocatório e antes de sua publicação
ou expedição aos interessados.
II – Antes da homologação pelo Ordenador de Despesas.
§ 1º Compete ao Núcleo de Análise de Contratações o exame dos processos licitatórios e suas remessas à
Comissão Permanente de Licitação, ao Pregoeiro ou à Seção de Licitações com as recomendações necessárias,
quando cabíveis.
§ 2º O prazo limite para encaminhamento dos processos licitatórios ao Núcleo de Análise de Contratações para
análise é, previamente, na fase I (antes da publicação do edital), o dia 30 de novembro; e, posteriormente, na fase
II (após a realização da licitação), o dia 19 de dezembro.
§ 3º Os processos que não forem encaminhados tempestivamente na fase I não poderão ser enviados para
análise na fase II.
§ 4º Não serão submetidos à análise os processos licitatórios que não gerem despesas para o Tribunal, a exemplo
de licitações que resultem desertas ou fracassadas.
Das Contratações Diretas sem Licitação
Art. 3º Os processos de dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação e adesão à ata de registro de preços,
cujos valores sejam iguais ou superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), serão examinados pelo Núcleo de
Análise de Contratações após parecer da ASJUR pela legalidade e antes da autorização da contratação pela
autoridade competente.
§ 1º As contratações diretas relativas a inscrições de servidores em cursos abertos a terceiros prescindirão de
exame prévio pelo Núcleo de Análise de Contratações.
§ 2º O prazo limite para encaminhamento dos processos de contratações diretas ao Núcleo de Análise de
Contratações para análise prévia é o dia 19 de dezembro.
Dos Contratos
Art. 4º Os processos de acréscimo, prorrogação, reequilíbrio econômico-financeiro, repactuação, reajuste ou
revisão de contratos, cujo valor original de contratação/aquisição seja superior a 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), para obras e serviços de engenharia, ou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para outras compras e serviços,
serão examinados pelo Núcleo de Análise de Contratações após parecer da ASJUR pela legalidade e antes da
autorização da contratação pela autoridade competente.
Parágrafo único. O prazo limite para encaminhamento dos processos de alteração contratual ao Núcleo de Análise
de Contratações para análise prévia é o dia 19 de dezembro de cada exercício.
Das Despesas de Pessoal
Art. 5º A Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) encaminhará, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, expediente
indicando as alterações havidas em relação à folha de pagamento mensal imediatamente anterior, com o objetivo
de melhor orientar a análise pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria (COCIN).
Art. 6º Os processos administrativos de pessoal a serem examinados pela COCIN após o cadastramento no
Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissões e Concessões (SISAC), pela SGP, dos respectivos atos
de concessão/ autorização por esta Presidência são:
I – aposentadorias, pensões e alterações concernentes;
II – admissões de servidores
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§ 1º Os processos administrativos relativos a acertos de contas deverão ser submetidos à apreciação da COCIN
após a autorização desta Presidência.
§ 2º No acerto de contas, deve ser informada a situação do servidor no que tange ao período trabalhado no mês
do desligamento, férias, gratificação natalina, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, pré-escola, plano de saúde,
bem como os respectivos cálculos.
§ 3º Os processos de solicitação de abono de permanência, após análise da Secretaria de Gestão de Pessoas,
devem ser apreciados pela Assessoria Jurídica deste Tribunal.
§ 4º A critério da Direção Geral, demais processos ou requerimentos administrativos analisados inicialmente pela
Secretaria de Gestão de Pessoas dentro de sua esfera de competência poderão ser submetidos à apreciação da
Assessoria Jurídica previamente às respectivas autorizações/concessões por esta Presidência, tendo em vista
aspectos de relevância e/ou abrangência dos encargos/direitos envolvidos.
Art. 7º Não serão objetos de análise prévia pela COCIN a apreciação jurídica do cabimento das despesas de
pessoal, nem de qualquer demanda correspondente a essa área que possam comprometer a independência de
atuação da Unidade.
Do Relatório de Gestão Fiscal
Art. 8º O Relatório de Gestão Fiscal elaborado pela Seção de Contabilidade Gerencial (SECOG) será
encaminhado à COCIN para análise e assinatura do responsável pela Coordenadoria antes da apreciação pela
Presidência do Tribunal.
Do Rol de Responsáveis
Art. 9º Cabe à SECOG atualizar, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), o
Rol de Responsáveis, sempre que ocorrer alteração dos agentes.
Art. 10 A SGP manterá cadastro, preferencialmente informatizado, contendo informações do Ordenador de
Despesa, do respectivo substituto e dos demais gestores elencados pelo TRE/SE no SIAFI por natureza de
responsabilidade.
Art. 11 Constarão do cadastro a que se refere o artigo 10 as seguintes informações:
I – Nome (completo e por extenso) e número do Cadastro de Pessoa Física no Ministério da Fazenda (CPF/MF)
do responsável arrolado
II – Identificação da natureza de responsabilidade e do cargo ou função exercida
III – Indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função
IV – identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no
Diário Oficial da União (DOU) ou em documento de divulgação pertinente
V – Endereço residencial completo
VI – Endereço de correio eletrônico
Parágrafo único. No caso do agente responsável substituto, devem ser indicados também os atos de
designação/nomeação para o cargo/função que está a ocupar como titular.
Art. 12 A SGP encaminhará à SECOG, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, demonstrativo consolidado dos
agentes responsáveis relativo ao mês anterior.
Das Disposições Gerais
Art. 13 As solicitações de justificativas ou informações feitas pela COCIN em atividades de auditoria, inspeção e
fiscalização deverão ser atendidas pela unidade instada no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento
do documento solicitante, salvo se estipulado prazo diverso em face da peculiaridade do caso.
§ 1º Os prazos de realização das auditorias, inspeções e fiscalizações serão indicados nos Programas de
Auditorias, levando-se em conta as especificidades dos processos de trabalho de cada Área auditada.
§ 2º As avaliações, a exemplo das necessárias para o Relatório de Auditoria de Gestão, serão processadas na
forma de normativo que as exigir, ou, não havendo, pelas regras contidas nas próprias solicitações da COCIN às
unidades.
Art. 14 Deverão ser informadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas pelas unidades no
tocante às recomendações expedidas após as análises realizadas pela COCIN.
Art. 15 Sem prejuízo da implementação de outras medidas de controle, a Secretaria de Administração, Orçamento
e Finanças (SAO) deverá adotar as seguintes práticas nos processos licitatórios, contratações através da adesão
a ata de registro de preços e de dispensa e inexigibilidade de licitação e alterações contratuais:
I – promover a juntada de peças em ordem cronológica, sempre que possível;
II – utilização de listas de verificação (check-list) elaboradas de acordo com os requisitos legais e regulamentares
aplicáveis a cada processo e às peculiaridades da contratação;
III – instituir o registro formal da supervisão dos atos praticados pelas Seções da SAO envolvidas nos processos,
mediante o registro da aprovação/concordância dos atos pelas respectivas Coordenadorias de forma
individualizada em cada ato, considerando-se atendida a prática, nos processos eletrônicos (SEI), com a ciência
do responsável;
IV – revisão interna dos processos licitatórios e de contratações pela Coordenadoria de Material, Patrimônio e
Contratações (COMAC) para verificação do atendimento a requisitos legais e regulamentares aplicáveis a cada
processo;
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V – aprovação pelo titular da SAO nas fases internas e externas, inclusive dos atos dos Pregoeiros, dos processos
licitatórios e das contratações submetidos à apreciação da Presidência/Diretoria-Geral para autorização e/ou
aprovação.
§ 1º Deverá constar dos atos de execução, aprovação, revisão e supervisão a identificação do responsável com a
indicação do nome, cargo e unidade de lotação, considerando-se atendida a prática, nos processos eletrônicos
(SEI), com a ciência do responsável.
§ 2º As verificações de que trata o inciso II serão executadas observando o princípio da segregação das funções,
devendo-se evitar que a conferência ou revisão seja efetuada no âmbito da Seção responsável pela realização dos
atos submetidos à verificação.
§ 3º As listas de verificações deverão ser juntadas aos respectivos processos devidamente assinadas pelo
responsável pela conferência dos atos.
§ 4º As Coordenadorias deverão adotar as providências necessárias para elidir as falhas indicadas nas listas de
verificações.
§ 5º Os processos somente serão submetidos à análise da ASJUR e do Núcleo de Análise de Contratações após
sanadas ou adequadamente justificadas as falhas apontadas nas listas de verificações.
§ 6º A SAO deverá adotar nos processos licitatórios e de contratações, no mínimo, as seguintes listas de
verificação (check-list):
a - listas de verificação para cada fase (interna e externa) do processo licitatório;
b - listas de verificação para a conferência do conteúdo de Projetos Básicos e Termos de Referência, visando a
identificar a existência dos requisitos mínimos previstos na legislação licitatória;
c - listas de verificação para os processos de contratações diretas e adesões a atas de registro de preço,
elaboradas em conformidade com as exigências estabelecidas no fundamento legal da contratação;
d - listas de verificação do conteúdo das planilhas de formação de preços relativas a serviços terceirizados,
elaboradas em conformidade com as exigências estabelecidas no Projeto Básico e Termo de Referência;
e - listas de verificação para a conferência do conteúdo do Plano de Trabalho, antes de sua aprovação, nas
contratações de serviços terceirizados executados mediante cessão de mão-de-obra exclusiva.
Art. 16 As Comissões de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Obras deverão enviar à COCIN todas
as medições de serviços e obras efetivamente executados com a documentação obrigatória juntada à fatura, antes
de serem encaminhados para pagamento, conforme preceitua a Resolução CNJ 114/2010.
Parágrafo único. A manifestação a ser emitida pela COCIN, nos termos exigidos pelo instrumento normativo citado
no caput, dependerá de parecer exarado por profissional formado em engenharia civil disponibilizado pela
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças, o qual se pronunciará sobre a conformidade das medições
efetivadas pelas referidas Comissões.
Art. 17 Os fluxos do plano de auditoria e do processo de auditoria são os definidos nos anexos desta Portaria.
Parágrafo único. Os anexos citados no caput encontram-se disponíveis no endereço eletrônico http://www.trese.jus.br/transparencia/auditoria/diagramas-das-atividades-da-cocin ou em local de fácil acesso ao cidadão por
meio digital.
Art. 18 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria 858/2017.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ DOS ANJOS
Presidente
PORTARIA 1096/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 35, I, da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97;
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR o servidor MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORRÊA, Técnico Judiciário - Área
Administrativa, matrícula 30923147, da função comissionada de Chefe da Seção de Gestão de Almoxarifado, FC6, da Coordenadoria de Material, Patrimônio e Contratações, da Secretaria de Administração, Orçamento e
Finanças, deste Tribunal.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE
PORTARIA 1097/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 15, § 4º c/c o art. 35, inciso I, da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97;
RESOLVE:
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Art. 1º DISPENSAR o servidor WILLAMS VIEIRA AMORIM, Técnico Judiciário - Área Administrativa, matrícula
30923200, da função comissionada de Assistente I, FC-1, da Seção de Gestão de Almoxarifado, da
Coordenadoria de Material, Patrimônio e Contratações, da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças,
deste Regional.
Art. 2º DESIGNAR o referido servidor para exercer a função comissionada de Chefe da Seção de Gestão de
Almoxarifado, FC-6, da Coordenadoria de Material, Patrimônio e Contratações, da Secretaria de Administração,
Orçamento e Finanças, deste Tribunal.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE
PORTARIA 1098/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 15, § 4º c/c o art. 35, inciso I, da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97;
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR o servidor MARCELINO ANTONIO CÔRTES, Técnico Judiciário - Área Administrativa,
matrícula 3092338, da função comissionada de Assistente I, FC-1, da Secretaria de Administração, Orçamento e
Finanças deste Regional.
Art. 2º DESIGNAR o referido servidor para exercer a função comissionada de Assistente I, FC-1, da Seção de
Gestão de Almoxarifado, da Coordenadoria de Material, Patrimônio e Contratações, da Secretaria de
Administração, Orçamento e Finanças, deste Tribunal.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE
PORTARIA 1072/2019
Estabelece regras procedimentais aplicáveis aos processos administrativos que gerem despesas para o Tribunal e
dá outras providências.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, Des. José dos Anjos, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 28, inciso XXXIV, do Regimento Interno do TRE/SE,
CONSIDERANDO a recomendação do relatório da auditoria realizada nas concessões de abono de permanência
aos servidores efetivos do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (Relatório de Auditoria 17/2019);
CONSIDERANDO a Resolução TRE-SE 4/2019 que dispõe sobre o Regulamento Interno da Secretaria do
Tribunal e que definiu as atribuições do Núcleo de Análise de Contratações;
RESOLVE:
Art. 1º Os processos administrativos que gerem despesas para o Tribunal serão examinados pelo Núcleo de
Análise de Contratações, prévia ou posteriormente à aprovação, consoante as regras estabelecidas nesta Portaria.
Dos Processos Licitatórios
Art. 2º Os processos licitatórios, com valor de referência superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
para obras e serviços de engenharia, ou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para outras compras e serviços, serão
encaminhados ao Núcleo de Análise de Contratações para análise prévia nas seguintes fases:
I – Após parecer da Assessoria Jurídica (ASJUR) pela legalidade do ato convocatório e antes de sua publicação
ou expedição aos interessados.
II – Antes da homologação pelo Ordenador de Despesas.
§ 1º Compete ao Núcleo de Análise de Contratações o exame dos processos licitatórios e suas remessas à
Comissão Permanente de Licitação, ao Pregoeiro ou à Seção de Licitações com as recomendações necessárias,
quando cabíveis.
§ 2º O prazo limite para encaminhamento dos processos licitatórios ao Núcleo de Análise de Contratações para
análise é, previamente, na fase I (antes da publicação do edital), o dia 30 de novembro; e, posteriormente, na fase
II (após a realização da licitação), o dia 19 de dezembro.
§ 3º Os processos que não forem encaminhados tempestivamente na fase I não poderão ser enviados para
análise na fase II.
§ 4º Não serão submetidos à análise os processos licitatórios que não gerem despesas para o Tribunal, a exemplo
de licitações que resultem desertas ou fracassadas.
Das Contratações Diretas sem Licitação
Art. 3º Os processos de dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação e adesão à ata de registro de preços,
cujos valores sejam iguais ou superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), serão examinados pelo Núcleo de
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Análise de Contratações após parecer da ASJUR pela legalidade e antes da autorização da contratação pela
autoridade competente.
§ 1º As contratações diretas relativas a inscrições de servidores em cursos abertos a terceiros prescindirão de
exame prévio pelo Núcleo de Análise de Contratações.
§ 2º O prazo limite para encaminhamento dos processos de contratações diretas ao Núcleo de Análise de
Contratações para análise prévia é o dia 19 de dezembro.
Dos Contratos
Art. 4º Os processos de acréscimo, prorrogação, reequilíbrio econômico-financeiro, repactuação, reajuste ou
revisão de contratos, cujo valor original de contratação/aquisição seja superior a 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), para obras e serviços de engenharia, ou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para outras compras e serviços,
serão examinados pelo Núcleo de Análise de Contratações após parecer da ASJUR pela legalidade e antes da
autorização da contratação pela autoridade competente.
Parágrafo único. O prazo limite para encaminhamento dos processos de alteração contratual ao Núcleo de Análise
de Contratações para análise prévia é o dia 19 de dezembro de cada exercício.
Das Despesas de Pessoal
Art. 5º A Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) encaminhará, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, expediente
indicando as alterações havidas em relação à folha de pagamento mensal imediatamente anterior, com o objetivo
de melhor orientar a análise pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria (COCIN).
Art. 6º Os processos administrativos de pessoal a serem examinados pela COCIN após o cadastramento no
Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissões e Concessões (SISAC), pela SGP, dos respectivos atos
de concessão/ autorização por esta Presidência são:
I – aposentadorias, pensões e alterações concernentes;
II – admissões de servidores
§ 1º Os processos administrativos relativos a acertos de contas deverão ser submetidos à apreciação da COCIN
após a autorização desta Presidência.
§ 2º No acerto de contas, deve ser informada a situação do servidor no que tange ao período trabalhado no mês
do desligamento, férias, gratificação natalina, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, pré-escola, plano de saúde,
bem como os respectivos cálculos.
§ 3º Os processos de solicitação de abono de permanência, após análise da Secretaria de Gestão de Pessoas,
devem ser apreciados pela Assessoria Jurídica deste Tribunal.
§ 4º A critério da Direção Geral, demais processos ou requerimentos administrativos analisados inicialmente pela
Secretaria de Gestão de Pessoas dentro de sua esfera de competência poderão ser submetidos à apreciação da
Assessoria Jurídica previamente às respectivas autorizações/concessões por esta Presidência, tendo em vista
aspectos de relevância e/ou abrangência dos encargos/direitos envolvidos.
Art. 7º Não serão objetos de análise prévia pela COCIN a apreciação jurídica do cabimento das despesas de
pessoal, nem de qualquer demanda correspondente a essa área que possam comprometer a independência de
atuação da Unidade.
Do Relatório de Gestão Fiscal
Art. 8º O Relatório de Gestão Fiscal elaborado pela Seção de Contabilidade Gerencial (SECOG) será
encaminhado à COCIN para análise e assinatura do responsável pela Coordenadoria antes da apreciação pela
Presidência do Tribunal.
Do Rol de Responsáveis
Art. 9º Cabe à SECOG atualizar, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), o
Rol de Responsáveis, sempre que ocorrer alteração dos agentes.
Art. 10 A SGP manterá cadastro, preferencialmente informatizado, contendo informações do Ordenador de
Despesa, do respectivo substituto e dos demais gestores elencados pelo TRE/SE no SIAFI por natureza de
responsabilidade.
Art. 11 Constarão do cadastro a que se refere o artigo 10 as seguintes informações:
I – Nome (completo e por extenso) e número do Cadastro de Pessoa Física no Ministério da Fazenda (CPF/MF)
do responsável arrolado
II – Identificação da natureza de responsabilidade e do cargo ou função exercida
III – Indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função
IV – identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no
Diário Oficial da União (DOU) ou em documento de divulgação pertinente
V – Endereço residencial completo
VI – Endereço de correio eletrônico
Parágrafo único. No caso do agente responsável substituto, devem ser indicados também os atos de
designação/nomeação para o cargo/função que está a ocupar como titular.
Art. 12 A SGP encaminhará à SECOG, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, demonstrativo consolidado dos
agentes responsáveis relativo ao mês anterior.
Das Disposições Gerais
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Art. 13 As solicitações de justificativas ou informações feitas pela COCIN em atividades de auditoria, inspeção e
fiscalização deverão ser atendidas pela unidade instada no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento
do documento solicitante, salvo se estipulado prazo diverso em face da peculiaridade do caso.
§ 1º Os prazos de realização das auditorias, inspeções e fiscalizações serão indicados nos Programas de
Auditorias, levando-se em conta as especificidades dos processos de trabalho de cada Área auditada.
§ 2º As avaliações, a exemplo das necessárias para o Relatório de Auditoria de Gestão, serão processadas na
forma de normativo que as exigir, ou, não havendo, pelas regras contidas nas próprias solicitações da COCIN às
unidades.
Art. 14 Deverão ser informadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas pelas unidades no
tocante às recomendações expedidas após as análises realizadas pela COCIN.
Art. 15 Sem prejuízo da implementação de outras medidas de controle, a Secretaria de Administração, Orçamento
e Finanças (SAO) deverá adotar as seguintes práticas nos processos licitatórios, contratações através da adesão
a ata de registro de preços e de dispensa e inexigibilidade de licitação e alterações contratuais:
I – promover a juntada de peças em ordem cronológica, sempre que possível;
II – utilização de listas de verificação (check-list) elaboradas de acordo com os requisitos legais e regulamentares
aplicáveis a cada processo e às peculiaridades da contratação;
III – instituir o registro formal da supervisão dos atos praticados pelas Seções da SAO envolvidas nos processos,
mediante o registro da aprovação/concordância dos atos pelas respectivas Coordenadorias de forma
individualizada em cada ato, considerando-se atendida a prática, nos processos eletrônicos (SEI), com a ciência
do responsável;
IV – revisão interna dos processos licitatórios e de contratações pela Coordenadoria de Material, Patrimônio e
Contratações (COMAC) para verificação do atendimento a requisitos legais e regulamentares aplicáveis a cada
processo;
V – aprovação pelo titular da SAO nas fases internas e externas, inclusive dos atos dos Pregoeiros, dos processos
licitatórios e das contratações submetidos à apreciação da Presidência/Diretoria-Geral para autorização e/ou
aprovação.
§ 1º Deverá constar dos atos de execução, aprovação, revisão e supervisão a identificação do responsável com a
indicação do nome, cargo e unidade de lotação, considerando-se atendida a prática, nos processos eletrônicos
(SEI), com a ciência do responsável.
§ 2º As verificações de que trata o inciso II serão executadas observando o princípio da segregação das funções,
devendo-se evitar que a conferência ou revisão seja efetuada no âmbito da Seção responsável pela realização dos
atos submetidos à verificação.
§ 3º As listas de verificações deverão ser juntadas aos respectivos processos devidamente assinadas pelo
responsável pela conferência dos atos.
§ 4º As Coordenadorias deverão adotar as providências necessárias para elidir as falhas indicadas nas listas de
verificações.
§ 5º Os processos somente serão submetidos à análise da ASJUR e do Núcleo de Análise de Contratações após
sanadas ou adequadamente justificadas as falhas apontadas nas listas de verificações.
§ 6º A SAO deverá adotar nos processos licitatórios e de contratações, no mínimo, as seguintes listas de
verificação (check-list):
a - listas de verificação para cada fase (interna e externa) do processo licitatório;
b - listas de verificação para a conferência do conteúdo de Projetos Básicos e Termos de Referência, visando a
identificar a existência dos requisitos mínimos previstos na legislação licitatória;
c - listas de verificação para os processos de contratações diretas e adesões a atas de registro de preço,
elaboradas em conformidade com as exigências estabelecidas no fundamento legal da contratação;
d - listas de verificação do conteúdo das planilhas de formação de preços relativas a serviços terceirizados,
elaboradas em conformidade com as exigências estabelecidas no Projeto Básico e Termo de Referência;
e - listas de verificação para a conferência do conteúdo do Plano de Trabalho, antes de sua aprovação, nas
contratações de serviços terceirizados executados mediante cessão de mão-de-obra exclusiva.
Art. 16 As Comissões de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Obras deverão enviar à COCIN todas
as medições de serviços e obras efetivamente executados com a documentação obrigatória juntada à fatura, antes
de serem encaminhados para pagamento, conforme preceitua a Resolução CNJ 114/2010.
Parágrafo único. A manifestação a ser emitida pela COCIN, nos termos exigidos pelo instrumento normativo citado
no caput, dependerá de parecer exarado por profissional formado em engenharia civil disponibilizado pela
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças, o qual se pronunciará sobre a conformidade das medições
efetivadas pelas referidas Comissões.
Art. 17 Os fluxos do plano de auditoria e do processo de auditoria são os definidos nos anexos desta Portaria.
Parágrafo único. Os anexos citados no caput encontram-se disponíveis no endereço eletrônico http://www.trese.jus.br/transparencia/auditoria/diagramas-das-atividades-da-cocin ou em local de fácil acesso ao cidadão por
meio digital.
Art. 18 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria 858/2017.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Desembargador JOSÉ DOS ANJOS
Presidente
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA CONJUNTA 7/2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ DOS ANJOS, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, e o Excelentíssimo Senhor Desembargador DIÓGENES BARRETO, Vice-Presidente e Corregedor
Regional Eleitoral de Sergipe, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos Regimentos Internos do
Tribunal e da Corregedoria;
CONSIDERANDO a necessidade de definir o regime de plantão das unidades da Justiça Eleitoral em Sergipe que
desenvolverão trabalhos no recesso judiciário, compreendido entre os dias 20/12/2019 e 6/1/2020;
RESOLVE:
Art. 1º Durante o recesso judiciário, compreendido entre 20/12/2019 e 6/1/2020, não haverá atividade
administrativa, nem judicial, na Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e nos Cartórios e Fóruns Eleitorais
do Estado de Sergipe.
§ 1º Excepcionalmente, os servidores lotados na Coordenadoria Orçamentária, Financeira e Contábil (COFIC), da
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças (SAO), poderão realizar, no período referido no caput,
atividades atinentes ao encerramento do exercício financeiro, preferencialmente das 8h às 13h, podendo-se
ultrapassar, desde que haja justificativa plausível, até o limite de 50 (cinquenta) horas.
§ 2º A SAO/COFIC elaborará e informará à Diretoria-Geral, até 19/12/2019, os nomes dos servidores que poderão
realizar, se necessário, as atividades referidas no § 1º.
§ 3º As horas trabalhadas conforme o § 1º serão destinadas a banco de horas, para fins de compensação.
§ 4º Os prazos judiciais estarão suspensos, considerando-se prorrogados para 7/1/2020 aqueles que se
encerrarem no período referido no caput.
Art. 2º A Assessoria de Imprensa e Comunicação Social (ASCOM), com auxílio dos Cartórios Eleitorais,
providenciará ampla divulgação do teor desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Desembargador JOSÉ DOS ANJOS
Presidente
Atos da Secretaria Judiciária
Edital
EDITAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
Em cumprimento ao disposto no artigo 285, parágrafo único do Código de Processo c/c art. 101, § 13 do
Regimento Interno do TRE-SE, damos ciência aos interessados que em 28/11/2019 foram
distribuídos/redistribuídos no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos e no Sistema PJe, os
feitos relacionados no hiperlink abaixo:
http://apps.tre-se.jus.br/sadJudSadp/distribuicao/sessao.do?action=listarDistribuicao&data=28/11/2019
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 29 de novembro de 2019.
ANA MARIA RABELO DE CARVALHO DANTAS
Secretário Judiciário
Cronograma de Sessões Mês/Ano
AVISO - CALENDÁRIO DAS SESSÕES/DEZEMBRO - 2019 - ALTERAÇÃO DE DATA DE SESSÃO PLENÁRIA
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe torna de conhecimento público a ALTERAÇÃO DA DATA
DA SESSÃO PLENÁRIA ANTERIORMENTE PREVISTA PARA O DIA 03.12.2019 E QUE FOI TRANSFERIDA
PARA O DIA 06.12.2019, às 9h, conforme segue abaixo atualizado:
ANTIGA PREVISÃO
DATA

HORÁRIO

03.12 – terça-feira

15h
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APÓS ALTERAÇÃO
DATA

HORÁRIO

06.12 – sexta-feira

9h

Aracaju, 28 de novembro de 2019.
Desembargador JOSÉ DOS ANJOS
Presidente
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 975/2019 - 01ª ZE
A MM. Juíza da 1ª Zona, do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, JUMARA PORTO PINHEIRO, no uso das
suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, a relação contendo nomes e
números de inscrições de eleitores que requereram Segunda Via, Alistamento, Transferência e Revisão, nesta
Zona Eleitoral, que ficará disponível em Cartório para consulta por força da Resolução TSE n.º 21.538/03 pelo
tempo que determina a legislação.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores, partidos políticos e cidadãos, de modo geral, cientes de que houve, no
período de 11/11 a 27/11/2019, 400 (quatrocentos) requerimentos de segundas vias, alistamentos, revisões e
transferências eleitorais pertencentes ao(s) lote(s) 30 e 31/2019, e nos termos dos artigos 45, § 6º e 57 do Código
Eleitoral.
Para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral que fosse feito o presente edital
que será publicado no DJE e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Aracaju/SE, ao(s) 29
dia(s) do mês de novembro de 2019. Eu, Selma Oliveira Silva, Auxiliar de Cartório, preparei e conferi o presente
Edital que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
Jumara Porto Pinheiro
Juíza Eleitoral
04ª Zona Eleitoral
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 75-61.2019.6.25.0004
ORIGEM: RIACHÃO DO DANTAS-SE
INTERESSADO(A): MANUELA LISBOA COSTA (CANDIDATA A PREFEITA - NÃO ELEITA) - CPF: 843.582.11534, CANDIDATA A PREFEITA - NÃO ELEITA
INTERESSADO(A): MARIA JOSINETE LOPES DE ALMEIDA, (VICE-PREFEITA - NÃO ELEITA) - CPF:
883.340.825-68, CANDIDATA VICE-PREFEITA (NÃO ELEITA)
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Eleição Suplementar - Prestação de Contas - De Candidato - Eleição
Suplementar 2019 - Contas Prestadas - Riachão do Dantas/SE
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc …
Diante da certidão retro, restou claro que o prazo transcorreu, sem manifestação da parte interessada.
Ressalta-se, inclusive, que fora atendido o pedido de fl. 123, nos exatos termos, concedendo-se prazo de dez dias
para complementação.
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Posto isso, indefiro o requerimento de fls. 246/247.
Apresentado parecer técnico conclusivo, dá-se vista ao M.P.E.
Boquim, 28 de novembro de 2019.
Eládio Pacheco Magalhães.
Juiz Eleitoral
12ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 972/2019 – 12ª ZE
A Excelentíssima Senhora CAMILA DA COSTA PEDROSA FERREIRA, MM. Juíza Eleitoral desta 12ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foram DEFERIDOS e enviados para
processamento os requerimentos de alistamento, transferência, revisão e segunda via referentes aos lotes
025/2019. A respectiva relação se encontra à disposição para consulta no local de costume, nas dependências do
Fórum Eleitoral Juiz Osório de Araújo Ramos em Lagarto/SE. O prazo para recurso é de 10 (dez) dias, de acordo
com os arts. 17, § 1.º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, contados a partir da presente publicação no
DJE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente Edital no DJE, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume.
Dado e passado nesta cidade de Lagarto/SE, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de 2019. Eu,
Amanda Maria Batista Melo Souza, Chefe de Cartório Substituta, lavrei o presente Edital e por ato ordinatório,
através da Portaria 448/2017, assino.
Amanda Maria Batista Melo Souza
Chefe de Cartório Substituta
15ª Zona Eleitoral
Despacho
PETIÇÃO 174-95.2019.6.25.0015
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE ILHA DAS FLORES/SE
PRESIDENTE: CARLOS ALBERTO FREITAS
TESOUREIRO: CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO FREIRE FEITOSA (OAB/SE 3173)
Intime-se o Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de Ilha das Flores/SE para apresentar
prestação de contas referente ao Exercício 2017, por meio de declaração de ausência, caso não tenha havido
movimentação de recursos, conforme determina o art. 28, §3º da Resolução nº 23.546/2017 do TSE.
Neópolis, 26 de novembro de 2019.
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
JUIZ ELEITORAL
PETIÇÃO 173-13.2019.6.25.0015
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE ILHA DAS FLORES/SE
PRESIDENTE: CARLOS ALBERTO FREITAS
TESOUREIRO: CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO FREIRE FEITOSA (OAB/SE 3173)
Intime-se o Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de Ilha das Flores/SE para apresentar
prestação de contas referente às Eleições de 2018, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SCPE), conforme preconiza o art. 57 e o art. 83, inciso V, ambos da Resolução nº 23.553/2017 do TSE.
Neópolis, 26 de novembro de 2019.
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
JUIZ ELEITORAL
Edital
EDITAL 197/2019
Doutor HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO, Juiz Eleitoral Substituta da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na
forma da Lei, etc...
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TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, a relação contendo nomes e
números de inscrições de eleitores que requereram Segunda Via, Alistamento, Transferência e Revisão, nesta
Zona Eleitoral, que ficará disponível em Cartório para consulta por força da Resolução TSE n.º 21.538/03 pelo
tempo que determina a legislação. Pelo presente, ficam os referidos eleitores, partidos políticos e cidadãos, de
modo geral, cientes de que houve, no período de 21/11/19 a 26/11/19, 159 (cento e cinquenta e nove)
requerimentos de segundas vias, alistamentos, revisões e transferências eleitorais DEFERIDOS, e 10 (dez) EM
DILIGÊNCIA, pertencentes ao(s) lote(s) 0030/2019, nos termos dos artigos 45, § 6º e 57 do Código Eleitoral,
fazendo saber ainda que o prazo para recurso/impugnação é de 05 (cinco) dias no caso de indeferimento e de 10
(dez) dias na hipótese de deferimento, de acordo com os arts. 17, § 1º e 18, § 5º da Resolução TSE nº 21.538/03.
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de
Neópolis/SE, em 26 de novembro de 2019. Eu, ____________ (Nathalie Malhado Gomes de Siqueira), Analista
Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
19ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 973/2019 - 19ª ZE
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 19ª ZONA ELEITORAL DE SERGIPE, DR. EVILÁSIO
CORREIA DE ARAÚJO FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.,
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foram DEFERIDOS os requerimentos
de alistamento, transferência e revisão referentes ao lote 34/2019. As respectivas relações encontram-se à
disposição para consulta no local de costume, nas dependências do Fórum Local em Propriá/SE. O prazo para
recurso é de 10 (dez) dias, de acordo com os arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003,
contados a partir da presente publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no átrio
do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Propriá/SE, aos vinte e nove dias do mês de novembro do
ano de 2019. Eu, Alaine Ribeiro de Souza, Técnica Judiciária, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
Evilásio Correia de Araújo Filho
Juiz Eleitoral
EDITAL 974/2019 - 19ª ZE
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 19ª ZONA ELEITORAL DE SERGIPE, DR. EVILÁSIO
CORREIA DE ARAÚJO FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.,
TORNA PÚBLICO:
Faz
saber
a todos
que
o
presente EDITAL virem
ou
dele
conhecimento
tiverem que
foram INDEFERIDOS os requerimentos eleitorais abaixo listados, conforme decisão anexa, a qual integra este
Edital:
NOME
CLAUDEVAN
DE ALMEIDA
BARRETO
LUANA
SANTOS SILVA
JOÃO BATISTA
SANTOS
JEFFERSON
DAS NEVES
ARAUJO
PEDRO VIEIRA
DIAS

INSCRIÇÃO
ELEITORAL

DATA DO
REQUERIMENTO

OPERAÇÃO

LOTE

SEÇÃO

MUNICÍPIO

016248002178

11/11/2019

TRANSFERÊNCIA

33/2019

104

JAPOATÃ/SE

029235002160

13/11/2019

ALISTAMENTO

34/2019

0057

PROPRIÁ/SE

016529932160

12/11/2019

TRANSFERÊNCIA

33/2019

0166

TELHA/SE

026009342100

11/11/2019

TRANSFERÊNCIA

33/2019

0166

TELHA/SE

014614772143

05/11/2019

TRANSFERÊNCIA

32/2019

0163

PROPRIÁ/SE
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E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, foi
expedido o presente Edital com cópia de igual teor para publicação no Diário da Justiça Eletrônico e afixação no
átrio do Cartório Eleitoral, cabendo aos interessados, querendo, recorrer, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
publicação deste, de acordo com o disposto no art. 18, § 5º, da Resolução TSE nº 21.538/2003. Dado e passado
nesta cidade de Propriá/SE, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de 2019. Eu, Alaine Ribeiro de
Souza, Técnica Judiciária, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Evilásio Correia de Araújo Filho
Juiz Eleitoral
23ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 049/2019 - LOTE 041/2019- OPERAÇÃO DE R.A.E.
De ordem da Exma, Juiza Eleitoral Ana Maria Andrade Freiman Barrozo no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento e notícia tiverem e a quem interessar
possa ou queira impugnar, no prazo de 10 dias, de acordo com os arts. 42, 52 e 55 do Código Eleitoral vigente, as
operações de Revisão, Transferência, Alistamento e Segunda Via dos títulos eleitorais da relação anexa.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, e para que no futuro não se possa alegar ignorância,
MANDOU expedir o presente com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume. Dado e
passado nesta Cidade de Tobias Barreto, Estado de Sergipe, ao(s) vinte e oito (28) dia(s) do mês de novembro de
2019. Eu, ________,Vinícius Tavares Fagundes Ferreira, chefe de Cartório Substituto, preparei e conferi o
presente edital, que é subscrito por mim.
VINÍCIUS TAVARES FAGUNDES FERREIRA
Chefe de Cartório substituto
26ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 045/2019
DEFERIMENTO DE RAE
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUÍZO ELEITORAL DA 26ª ZONA DE SERGIPE
31.10 a 28.11.2019
O DOUTOR PAULO HENRIQUE VAZ FIDALGO, JUIZ ELEITORAL SUBSTITUTO DA 26ª ZONA ELEITORAL DO
ESTADO DE SERGIPE, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foram DEFERIDOS por
este Juízo Eleitoral, no período acima mencionado, 1.276 (mil duzentos e setenta e seis) REQUERIMENTOS DE
2ª VIA, ALISTAMENTO, REVISÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE ELEITORES conforme relações em anexo,
fazendo saber, ainda, que o prazo para recurso é de 10 (dez) dias, de acordo com o Art. 17, § 1º e Art. 18, § 5º, da
Resolução TSE nº 21.538/03.
NOSSA SENHORA APARECIDA, começa pelo(a) eleitor(a) ADNOALDA SANTOS MELO termina por VALÉRIA
PEREIRA LIMA;
MALHADOR, começa pelo(a) eleitor(a) ACACIA ELLEN FERREIRA DOS SANTOS termina por ZENILTON
CANDIDO DA SILVA;
MOITA BONITA, começa pelo(a) eleitor(a) ACILAINE TEIXEIRA DE GOIS termina por WIRSON SEVERINO DA
SILVA;
RIBEIRÓPOLIS, começa pelo(a) eleitor(a) ADRIANO DE JESUS LIMA termina por YGOR SANTOS SOUSA e
SANTA ROSA DE LIMA, começa pelo(a) eleitor(a) ERICA SANTOS DE OLIVEIRA termina por ROSA MARIA
ALVES DOS ANJOS
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no DJE. Dado e passado nesta cidade
de Ribeirópolis, em 28 de novembro de 2019. Eu, _____________________ , (Jorge Correia Dantas), Auxiliar de
Cartório que digitei. Eu, (FERNANDO DE SOUZA LIMA), Chefe de Cartório , confiro e assino nos termos do art.
4º, XIX da Portaria nº 01/2016-26ªZE-SE, de 03.02.2016
FERNANDO DE SOUZA LIMA
Chefe de Cartório
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ANEXOS
ANEXO DO EDITAL 974/2019 – 19ª ZE
Vistos, etc. Trata-se de Requerimento de Alistamento Eleitoral Operação Transferência, em que a pessoa
interessada, qualificada no RAE, requereu alistamento eleitoral para o município de JAPOATÃ/SE, juntando para
tanto comprovante de residência de terceiros. O presente requerimento foi diligenciado pelo Cartório Eleitoral,
constatando-se que o interessado não residia no endereço apresentado.
Sucintamente relatados, decido.
Compulsando o RAE e os documentos nele carreados, verifica-se que o(a) requerente não possui domicílio no
endereço fornecido quando do requerimento de transferência vez que não foi encontrado nenhum vínculo entre
ele(a) e o município onde declarou residir, seja de cunho profissional, patrimonial, familiar ou comunitário.
ISTO POSTO, Tendo em vista que a documentação anexada ao Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE e a
diligência realizada pela Oficial(a) de Justiça ‘ad hoc” não foram suficientes para comprovar que o(a) Sr(a)
CLAUDEVAN DE ALMEIDA BARRETO, inscrição eleitoral nº 016248002178, possui domicílio eleitoral no
município de JAPOATÃ/SE, INDEFIRO o pedido de TRANSFERÊNCIA do(a) mencionado(a) eleitor(a) com
fundamento nos artigos 42 e 45, do Código Eleitoral, e artigo 18, §5º da Resolução TSE nº 21.538/2003 Publique –
se edital com prazo de 5 (cinco) dias para recurso.
Propriá/SE, 27/11/2019.
Evilásio Correia de Araújo Filho
Juiz Eleitoral
Vistos, etc. Trata-se de Requerimento de Alistamento Eleitoral Operação Alistamento, em que a pessoa
interessada, qualificada no RAE, requereu alistamento eleitoral para o município de Propriá/SE, juntando para
tanto comprovante de residência de terceiros. O presente requerimento foi diligenciado pelo Cartório Eleitoral,
constatando-se que o interessado não residia no endereço apresentado.
Sucintamente relatados, decido.
Compulsando o RAE e os documentos nele carreados, verifica-se que o(a) requerente não possui domicílio no
endereço fornecido quando do requerimento de Alistamento vez que não foi encontrado nenhum vínculo entre
ele(a) e o município onde declarou residir, seja de cunho profissional, patrimonial, familiar ou comunitário.
ISTO POSTO, Tendo em vista que a documentação anexada ao Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE e a
diligência realizada pela Oficial(a) de Justiça ‘ad hoc” não foram suficientes para comprovar que o(a) Sr(a) LUANA
SANTOS SILVA inscrição eleitoral nº 029235002160, possui domicílio eleitoral no município de PROPRIÁ/SE,
INDEFIRO o pedido de ALISTAMENTO do(a) mencionado(a) eleitor(a) com fundamento nos artigos 42 e 45, do
Código Eleitoral, e artigo 17, §1º da Resolução TSE nº 21.538/2003 .
Publique – se edital com prazo de 5 (cinco) dias para recurso.
Propriá/SE, 19/11/2019.
Evilásio Correia de Araújo Filho
Juiz Eleitoral
Vistos, etc. Trata-se de Requerimento de Alistamento Eleitoral Operação Transferência, em que a pessoa
interessada, qualificada no RAE, requereu alistamento eleitoral para o município de TELHA/SE, juntando para
tanto comprovante de residência de terceiros. O presente requerimento foi diligenciado pelo Cartório Eleitoral,
constatando-se que o interessado não residia no endereço apresentado.
Sucintamente relatados, decido.
Compulsando o RAE e os documentos nele carreados, verifica-se que o(a) requerente não possui domicílio no
endereço fornecido quando do requerimento de transferência vez que não foi encontrado nenhum vínculo entre
ele(a) e o município onde declarou residir, seja de cunho profissional, patrimonial, familiar ou comunitário.
ISTO POSTO, Tendo em vista que a documentação anexada ao Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE e a
diligência realizada pela Oficial(a) de Justiça ‘ad hoc” não foram suficientes para comprovar que o(a) Sr(a) JOÃO
BATISTA SANTOS, inscrição eleitoral nº 016529932160, possui domicílio eleitoral no município de TELHA/SE,
INDEFIRO o pedido de TRANSFERÊNCIA do(a) mencionado(a) eleitor(a) com fundamento nos artigos 42 e 45, do
Código Eleitoral, e artigo 18, §5º da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Publique – se edital com prazo de 5 (cinco) dias para recurso.
Propriá/SE, 19/11/2019.
Evilásio Correia de Araújo Filho
Juiz Eleitoral
Vistos, etc. Trata-se de Requerimento de Alistamento Eleitoral Operação Transferência, em que a pessoa
interessada, qualificada no RAE, requereu alistamento eleitoral para o município de TELHA/SE, juntando para
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tanto comprovante de residência de terceiros. O presente requerimento foi diligenciado pelo Cartório Eleitoral,
constatando-se que o interessado não residia no endereço apresentado.
Sucintamente relatados, decido.
Compulsando o RAE e os documentos nele carreados, verifica-se que o(a) requerente não possui domicílio no
endereço fornecido quando do requerimento de transferência vez que não foi encontrado nenhum vínculo entre
ele(a) e o município onde declarou residir, seja de cunho profissional, patrimonial, familiar ou comunitário.
ISTO POSTO, Tendo em vista que a documentação anexada ao Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE e a
diligência realizada pela Oficial(a) de Justiça ‘ad hoc” não foram suficientes para comprovar que o(a) Sr(a)
JEFFERSON DAS NEVES ARAUJO, inscrição eleitoral nº 026009342100, possui domicílio eleitoral no município
de TELHA/SE, INDEFIRO o pedido de TRANSFERÊNCIA do(a) mencionado(a) eleitor(a) com fundamento nos
artigos 42 e 45, do Código Eleitoral, e artigo 18, §5º da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Publique – se edital com prazo de 5 (cinco) dias para recurso.
Propriá/SE, 19/11/2019.
Evilásio Correia de Araújo Filho
Juiz Eleitoral
Vistos, etc. Trata-se de Requerimento de Alistamento Eleitoral Operação Transferência, em que a pessoa
interessada, qualificada no RAE, requereu alistamento eleitoral para o município de PROPRIÁ/SE, juntando para
tanto comprovante de residência de terceiros. O presente requerimento foi diligenciado pelo Cartório Eleitoral,
constatando-se que o interessado não residia no endereço apresentado.
Sucintamente relatados, decido.
Compulsando o RAE e os documentos nele carreados, verifica-se que o(a) requerente não possui domicílio no
endereço fornecido quando do requerimento de transferência vez que não foi encontrado nenhum vínculo entre
ele(a) e o município onde declarou residir, seja de cunho profissional, patrimonial, familiar ou comunitário.
ISTO POSTO, Tendo em vista que a documentação anexada ao Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE e a
diligência realizada pela Oficial(a) de Justiça ‘ad hoc” não foram suficientes para comprovar que o(a) Sr(a) PEDRO
VIEIRA DIAS, inscrição eleitoral nº 014614772143, possui domicílio eleitoral no município de PROPRIÁ/SE,
INDEFIRO o pedido de TRANSFERÊNCIA do(a) mencionado(a) eleitor(a) com fundamento nos artigos 42 e 45, do
Código Eleitoral, e artigo 18, §5º da Resolução TSE nº 21.538/2003 .
Publique – se edital com prazo de 5 (cinco) dias para recurso.
Propriá/SE, 19/11/2019.
Evilásio Correia de Araújo Filho
Juiz Eleitoral
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