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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
PORTARIA Nº 276/2012

'

Dispõe
sobre
a
requisição
de
técnicos
para
realização do exame das prestações de contas de
candidatos e de comitês financeiros nas campanhas
eleitorais, no ãmbito do Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que as contas de candidatos e de comitês financeiros
deverão ser prestadas à instância responsável pelo registro das candidaturas;
CONSIDERANDO o disposto nos incisos XXVI e XXVll do art, 19 do Regimento
Interno deste Regional, que trata da competência do Presidente para requisitar e
autorizar aos Juízos Eleitorais a requisição de servidores públicos;
CONSIDERANDO o conteúdo do expediente protocolado sob o nº 85.880/2012.

'

RESOLVE:
Art, 1° Em anos eleitorais poderão ser requisitados servidores ou empregados
públicos, com ônus para o órgão de origem, para o fim exclusivo de efetuar o exame
das contas dos candidatos, dos comitês financeiros e partidos políticos, relativamente à
campanha para eleições majoritárias e proporcionais.

DA REQUISIÇÃO PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS

Art. 2° Nas eleições municipais, os Juízes Eleitorais responsáveis pela apreciação
das prestações de contas de campanha poderão requisitar servidores ou empregados
públicos, com formação contábil, diretamente de quaisquer órgãos da administração
direta ou de autarquias, empresas públicas, fundações públicas ou sociedade de

economia mista da União, Estados ou Municípios, situados no (s) município (s) sob sua
jurisdição.
Art. 3° Não havendo na circunscrição do juízo eleitoral servidores ou
empregados públicos com formação contábil, poderá o Juiz Eleitoral requisitar pessoas
idôneas da comunidade, escolhidas preferencialmente entre as que possuírem
formação técnica compatível com o exercício das atribuições inerentes ao exame das
contas.

§ 1º A administração e o controle cadastral das pessoas requisitadas nos termos
do caput competirão exclusivamente ao juízo requisitante.

§ 2° O controle cadastral deverá ser realizado nos moldes previstos no § 3° do
artigo 7° desta Portaria. dispensando-se, quando couber. a documentação prevista nos
incisos 1e IV, devendo todos os demais documentos ser arquivados no cartório eleitoral
por prazo não inferior a 04 (quatro) anos.

§ 3° Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas requisitadas nos termos
deste artigo, quanto ao período da requisição.

DA REQUISIÇÃO PARA A SECRETARIA

Art. 4° Nas Eleições Gerais poderão ser requisitados técnicos do Tribunal de
Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para,
exclusivamente, efetuarem o exame das contas dos candidatos e dos comitês
financeiros que participarem do pleito.
Art. 5º Os técnicos requisitados poderão ser dispensados do registro de ponto
eletrônico, cabendo:
1 - à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria atestar. mensalmente, o
registro de ponto dos técnicos, e encaminhá-lo à Secretaria de Gestão de Pessoas até
o quinto dia útil do mês subseqüente;
li - à Secretaria de Gestão de Pessoas, após o recebimento da atestação

indicada no inciso anterior. comunicar, por meio de ofício, o órgão de origem do
requisitado.

'

'

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6° As requisições de que trata esta porta ria deve
rão observar:

§ 1º Em qual quer caso, os impe dime ntos aplic áveis
aos integ rante s de mesas
rece ptora s de votos, previstos no artig o 120, § 1°,
incisos 1, li e Ili, do Cód igo Eleitoral.
§ 2° Não pode rão reca ir sobre servidores que
estej am resp onde ndo a

sindi cãnc ia ou a processo adm inistr ativo disciplina
r, entre tanto pode rão ser requisitados
servidores em está gio prob atóri o.

'

§ 3º As razões de recu sa apre sent adas pelos
técn icos requisitados serão
subm etida s à apre ciaç ão do Presidente ou Juiz
Eleitoral, conf orme

o caso , e some nte
pode rão ser aleg adas até cinc o dias a cont ar
da desi gnaç ão, salvo na hipó tese de
motivos supervenientes.
Art. 7º As requisições serão por praz o dete rmin ado,
para o perío do de 01 [um)
mês ante s do primeiro turno e até 05 [cinc o)
meses após o térm ino das eleições,
cont ado, esse último, tamb ém do primeiro turno.

§ 1° Findo o praz o defin ido no capu t, o servidor ou
emp rega do públ ico deve

retor nar ao seu loca l de orige m, impr eteri velm
ente , porta ndo ofíci o expe dido pela
Justiça Eleitoral onde cons tará a data do térm ino
da requisição.

§ 2° As requisições deve rão ser com unic adas à Secr
etari a de Gest ão de Pessoas

'

dest e Tribunal, deve ndo os servidores requisitad
os, sem exce ção, cada strar em-s e por
meio de form ulári o próprio, nos termos do anex o
1.

§ 3° O form ulári o a que se refere o pará grafo anterior,
cont endo a assinatura do

técn ico requ isitad o, deve rá acom panh ar as cópia
s aute ntica das por servidor da Justiça
Eleitoral dos docu men tos abai xo relac iona dos,
e será enca minh ado à Secretario de
Gest ão de Pessoas no praz o de até 05 [cinc o)
dias da apre sent ação do técn ico no
unid ade que o requisitou:
1- Ofícios de requ isiçã o e de apre sent ação pelo
órgã o/en tidad e cede nte;
li - Cart eira de iden tidad e e CPF/MF;
Ili - Com prov ante do PIS/PASEP;
IV -

Con trach eque

atua lizad o ou

certi dão

discr imina ndo

remu nera ção mensal, para os servidores e emp rega
dos públi cos;

o

valor da

)
)
V - Título de eleitor;
VI - Comprovante de residência;
VII - Declaração de ausência de impedimento, nos termos do ar!. 6°, § 1º desta
portaria.
Ar!. 8° Os técnicos requisitados realizarão a análise das contas nos dias úteis,
cumprindo a mesma jornada diária de trabalho à que se encontram sujeitos no
órgão/entidade de origem.
Ar!. 9° Previamente ao início da análise das prestações de contas eleitorais, os
técnicos serão submetidos a treinamento para conhecer os procedimentos de exame
das contas, bem como a operação do sistema desenvolvido para esse fim.

§ 1º Apenas um dos responsáveis pela prestação de contas comparecerá no
treinamento de que trata o caput, independentemente do número de técnicos

'

requisitados, e atuará como multiplicador, repassando o conhecimento adquirido aos
demais.

§ 2º O número de pessoas, por unidade, que deverá comparecer ao
treinamento poderá ser ampliado, desde que haja pedido fundamentado e existam
recursos orçamentários suficientes para acobertar a despesa decorrente do acréscimo,
cabendo a decisão ao Diretor-Geral.

§ 3° A concessão de pagamento de diária aos técnicos requisitados, em
decorrência da participação nos treinamentos, obedecerá às normas disciplinadoras
da matéria no âmbito deste Tribunal.
Ar!. 1O As requisições realizadas nos moldes desta portaria não ensejarão
qualquer espécie de contraprestação pelo serviço prestado em colaboração à Justiça
Eleitoral.
Ar!. 11 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a
Portaria nº 024/2004 e as disposições em contrário.
Cuiabá, em 25 de setembro de 2012.
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Desembargador RUI
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