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RESULTADO DE LICITAÇÃO
O TRE/MT torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 10/2019. PAe nº 6539/2018.
Objeto: Registro de Preços para água mineral, sem gás, acondicionadas em galões de 20 litros e
gás liquefeito de petróleo - GLP, em recipientes de 13 Kg. Pregão deserto.
RAFAEL ZORNITTA
Secretário de Administração e Orçamento

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PAE N. 2357/2019

Requer o servidor ADRIANO PEREIRA BUENO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área
Judiciária, lotado na 3ª Zona Eleitoral, em Rosário Oeste, o pagamento de auxílio-natalidade
decorrente do nascimento de seu filho ENZO NEVES BUENO, ocorrido em 11/04/2019.

O servidor apresentou juntamente com o requerimento a cópia da respectiva Certidão de
Nascimento a fim de subsidiar sua requisição (doc. nº 30466/2019).

A Coordenadoria de Assistência Médica e Social - CAMS oferece a instrução necessária por
meio da Informação nº 73/2019/SB/CAMS/SGP (doc. nº 30859/2019), demonstrando a legislação
de referência que embasa o requerimento, consubstanciada no art. 196 da Lei nº 8.112/1990 e
opina pelo respectivo deferimento.

Por todo o exposto, e em observância aos termos da delegação de competência contidos no
art. 5º, I, f, da Portaria nº 117/2018, AUTORIZO a concessão do benefício, nos termos do art. 196
da Lei nº 8.112/90.

À Coordenadoria de Assistência Médica e Social/CAMS para certificar a publicação desta
decisão, dar ciência ao servidor, bem ainda para as providências de registro junto ao SGRH
/módulo Auxílios, e demais comunicações necessárias ao processamento do pagamento, afetas à
unidade.

Após, remeta-se este expediente, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para certificar a
inclusão em folha de pagamento.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 7192/2014
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 074/2019/SSAA/CED.

5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº


