Ano 2017, Número 188

Brasília, quinta-feira, 28 de setembro de 2017

Página 104

integrante da Portaria TSE nº 81, de 2 de fevereiro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MAURICIO CALDAS DE MELO
DIRETOR-GERAL
Documento assinado eletronicamente em 26/09/2017, às 17:05, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0553317&crc=
1070189A, informando, caso não preenchido, o código verificador 0553317 e o código CRC 1070189A.
2016.00.000014565-6
Portaria TSE nº 706, de 26 de setembro de 2017.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, com base no disposto no inciso XV do art. 116 do
Regulamento Interno e no caput do art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar ELAINE MARINHO COELHO, Analista Judiciário, Área Administrativa, para substituir a Chefe de Seção de
Planejamento, Nível FC-6, da Coordenadoria de Planejamento e Orçamento, da Secretaria de Planejamento, Orçamento,
Finanças e Contabilidade, nos seus afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares.
Art. 2º Revogar o inciso II do art. 1º da Portaria TSE nº 278, de 21 de março de 2017, publicada no DJE do dia 29 subsequente.
MAURICIO CALDAS DE MELO
DIRETOR-GERAL
Documento assinado eletronicamente em 26/09/2017, às 20:06, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0552883&crc=
1A614BAF, informando, caso não preenchido, o código verificador 0552883 e o código CRC 1A614BAF.
Portaria TSE nº 707, de 26 de setembro de 2017.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, com base no disposto no inciso XV do art. 116 do
Regulamento Interno e no caput do art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
R E S O L V E:
designar GENI MARIA PERES LOBATO para substituir a Chefe de Seção de Contratos, Nível FC-6, da Coordenadoria de
Aquisições, da Secretaria de Administração, no período de 29.9.2017 a 13.10.2017.
MAURICIO CALDAS DE MELO
DIRETOR-GERAL
Documento assinado eletronicamente em 26/09/2017, às 20:06, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0552886&crc=
03DB9953, informando, caso não preenchido, o código verificador 0552886 e o código CRC 03DB9953.

Portaria TSE nº 708, de 26 de setembro de 2017.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, com base no inciso XV do art. 116 do Regulamento
Interno e no caput do art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
R E S O L V E:
designar DANIELA TIMPONI SANTABAIA NOGUEIRA, Técnico Judiciário, Área Administrativa, para substituir a Chefe de Seção de
Pagamentos, Nível FC-6, da Coordenadoria de Pessoal, da Secretaria de Gestão de Pessoas, no dia de 25.9.2017.
MAURICIO CALDAS DE MELO
DIRETOR-GERAL
Documento assinado eletronicamente em 26/09/2017, às 20:06, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, de 24.8.2001, que institui a Infra
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0552906&crc=
696DDE46, informando, caso não preenchido, o código verificador 0552906 e o código CRC 696DDE46.

Instrução Normativa

Estabelece. Regime de serviço suplementar. Postos de Trabalho. TSE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12 TSE
Estabelece critérios na adoção do regime de serviço suplementar prestado por postos de trabalho de empresas contratadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
inciso VIII do artigo 116 do Regulamento Interno,
R E S O L V E:
Art. 1º A adoção do regime de serviço suplementar prestado por postos de trabalho de empresas contratadas obedecerá aos
critérios desta instrução normativa, observadas as cláusulas dos contratos e as normas coletivas de trabalho.
Art. 2º Considera-se serviço suplementar aquele que exceder à carga horária semanal estabelecida nos respectivos contratos.
Art. 3º A prestação do serviço suplementar está condicionada à autorização prévia do(a) Secretário(a) ou Assessor(a)-Chefe da
unidade onde presta serviço o colaborador.
Art. 4º A realização do serviço suplementar não excederá 2 (duas) horas em dias úteis e 10 (dez) horas aos sábados, domingos e
feriados, obedecido o limite de trinta horas mensais.
Parágrafo único. Se, por imperiosa necessidade do serviço, o limite mensal não puder ser observado, o Diretor-Geral poderá
autorizar, excepcionalmente, sua extensão até sessenta horas mensais, observado o limite de dez horas aos sábados, domingos
e feriados.
Art. 5º O requerimento para prestação do serviço suplementar será feito no SEI pelo(a) Secretário(a) ou Assessor(a)-Chefe, por
meio do "Formulário Solicitação de serviço suplementar" e encaminhado à fiscalização com a antecedência mínima de dois
dias, contados da data da realização do serviço.
Parágrafo único. O formulário conterá o nome da empresa prestadora de serviço, a descrição do posto de trabalho e do serviço
a ser executado, a necessidade de sua realização, o período de execução, a justificativa da excepcionalidade e a indicação do
prejuízo, caso o serviço não seja realizado.
Art. 6º O pedido encaminhado após a execução do serviço deverá conter a justificativa e a comprovação da emergência e da
excepcionalidade da situação enfrentada pela unidade solicitante.
Art. 7º Acolhida a justificativa, o fiscal do contrato tomará as providências junto à contratada.
Parágrafo único. Não atendidos os requisitos estabelecidos no contrato, na legislação trabalhista e nas normas coletivas das
respectivas categorias, o fiscal do contrato devolverá o formulário justificando a impossibilidade do atendimento.
Art. 8º As horas prestadas em regime suplementar serão objeto de compensação, observados os prazos estipulados pelas
convenções coletivas das respectivas categorias.
Parágrafo único. Excepcionalmente, durante o período eleitoral, poderá ser autorizado o pagamento de horas extras, caso
inviável a compensação e desde que haja prévia autorização do(a) Diretor(a)-Geral.
Art. 9º Os serviços prestados em regime suplementar, a título de complementação de jornada, observado o limite de 2 (duas)
horas diárias e 10 (dez) horas mensais distribuídas de acordo com a necessidade diária/semanal/mensal do serviço, poderão ser
autorizados pelo titular da unidade de prestação dos serviços sendo dele a responsabilidade pela mediação e anuência,
respeitado o interesse público e o direito das respectivas categorias de trabalho.
Parágrafo único. Os serviços prestados em regime suplementar a título de complementação de jornada somente produzirão
efeitos no mês de referência, não sendo acumuláveis.
Art. 10º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura.
MAURICIO CALDAS DE MELO
DIRETOR-GERAL
Documento assinado eletronicamente em 26/09/2017, às 20:22, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0550622&crc=
73C08E50, informando, caso não preenchido, o código verificador 0550622 e o código CRC 73C08E50.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, de 24.8.2001, que institui a Infra
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

