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I encaminhar à Secretaria de Administração do Tribunal os documentos que relacionem as ocorrências que impliquem
possíveis sanções punitivas a serem aplicadas à concessionária;
II solicitar à concessionária e a seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências
necessárias ao bom andamento dos serviços;
III determinar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da concessionária que estiver sem
uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área julgar inconveniente;
IV acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como indicar as ocorrências verificadas.
Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDERSON VIDAL CORRÊA
Documento assinado eletronicamente em 03/02/2020, às 15:20, 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=1244001&crc=
19FD25CE, informando, caso não preenchido, o código verificador 1244001 e o código CRC 19FD25CE.
2018.00.000009249-9
Aprovação. Plano Anual de Auditoria - PAA

Portaria TSE nº 76 de 03 de fevereiro de 2020.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, com base no inciso VIII do art. 116 do Regulamento
Interno da Secretaria do Tribunal,
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria (PAA) e o Planejamento das Atividades de Acompanhamento e Orientação de
Gestão relativos ao exercício de 2020, os quais nortearão os trabalhos no âmbito da Secretaria de Controle Interno e Auditoria,
de acordo com o que consta do Procedimento Administrativo SEI nº 2019.00.000012384-5.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDERSON VIDAL CORRÊA
Documento assinado eletronicamente em 03/02/2020, às 15:46, 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=1244454&crc=
21010517, informando, caso não preenchido, o código verificador 1244454 e o código CRC 21010517.
2019.00.000012384-5
Portaria TSE nº 74 de 31 de janeiro de 2020.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, com base no disposto no inciso XVI 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 ESAÚ BACELAR, Analista Judiciário, Área Judiciária, para substituir a Chefe da Seção de Classificação Processual e
Montagem, Nível FC-6, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, da Secretaria Judiciária, no período
de 28 a 31.1.2020.
ANDERSON VIDAL CORRÊA
DIRETOR-GERAL
Documento assinado eletronicamente em 31/01/2020, às 17:55, 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=1243685&crc=
0E90D8E7, informando, caso não preenchido, o código verificador 1243685 e o código CRC 0E90D8E7.
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