
ANO VI - EDIÇÃO N°1445 - SEÇÃO I

is!

DISPONIBILIZAÇÃO. terça-feira. 10/12/2013

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Secretaria-Geral

PORTARIA N° ^33 /2013

PUBLICAÇÃO: quarta-feira. 11/12/2013

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE

GOIÁS, usando das atribuições legais, e

CONSIDERANDO a suspensão do expediente forense nas
unidades do Poder Judiciário do Estado de Goiás, no período de 20 de dezembro de

2013 a 6 de janeiro de 2014, pela Resolução n.° 11/2013, de 22/11/2013, remissiva à
Resolução 08/2008, ambas da Corte Especial do Tribunal de Justiça;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar atendimento aos

casos urgentes.

RESOLVE:

Estabelecer as seguintes regras a serem observadas pelos

servidores e magistrados lotados na Corregedoria-Geral da Justiça durante a

suspensão do expediente forense, no período de 20 de dezembro de 2013 a 6 de

janeiro de 2014:

I - Não será realizada qualquer alteração nos períodos de férias

dos servidores ou magistrados, já definidos, incidentes sobre quaisquer dos dias de

suspensão de expediente forense mencionados nesta Portaria, observada a

necessidade dos serviços;

II - Sem prejuízo do disposto no Decreto Judiciário de regência, o

expediente de atendimento externo do pessoal a que se refere esta Portaria será das

12:00 às 18:00 h;

III - As áreas e o número de pessoas em plantão, visando ao

atendimento dos casos urgentes, serão os seguintes:

ÁREAS N° DE PESSOAS

Juizes Auxiliares da CGJ 1

Assessoria Jurídica 1

Recepção 1^
Secretaria-Geral
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Transporte

Programa Pai Presente

Secretaria Executiva

Divisão de Protocolo

Diretoria de Planejamento e Programas

Diretoria de Tecnologia da Informação

Divisão de Gerenciamento do SPG

Divisão de Gerenciamento do Processo Eletrônico

Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial

Serviço de Controle de Selos

Divisão de Gerenciamento de Estatística

Diretoria de Correição e Serviços de Apoio

Assessoria Correicional

IV -As Divisões de Gerenciamento de Sistemas não mencionadas

na tabela do item anterior terão suas demandas atendidas pelo servidor designado

para funcionar perante o Serviço de Controle de Selos, a cujo terminal telefônico

devem ser dirigidas as chamadas feitas àquelas Divisões;

V - Caberá a cada diretor / secretário / chefe de área designar o

pessoal de serviço durante o período de recesso forense. O nome do servidor deverá

ser informado à Secretaria-Geral para registros necessários, objetivando a posterior
compensação da prestação de serviço;

VI - Excetuam-se da incidência desta Portaria o pessoal

terceirizado, cujas normas contratuais de regência escapam ao comando deste órgão.

Esta portaria tem vigência a partir da publicação.

Goiânia, o Ç> de dezembro cie 2013.

Desembargadora NELMA ÈRANCOTERREIRA PERILO
Corregedora-Gerial da Justiça
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