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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 760 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 30 de agosto de 2019.

Para: SAD.
Assunto: Curso. Obras Públicas. Orçamento Público. Manutenção Predial.
Servidor.

 

Senhor Secretário,
 
Solicito que seja avaliada a possibilidade de participação do

servidor Marcos André Melo Teixeira no VI ENOP - Encontro Nacional de
Obras Públicas e Serviços de Engenharia, que será realizado no período de 24 a
27/09/2019, em Brasília - DF, conforme folder anexo (0587712).

 
A participação no evento se justifica pela necessidade

de proporcionar a formação adequada ao atual gestor da Seção de Manutenção e
Reparos, de forma a melhorar os processos de contratações das obras e
reformas, proporcionando melhorias e efetividade nas ações de gestão,
fiscalização e alterações dos contratos das obra/reformas executados por este
Tribunal. A efetividade nestas ações são de suma importância para a plena
execução orçamentária do TRE-AL, pois em decorrência da emenda
constitucional nº 95 (limites de gastos) a inscrição em restos a pagar das
despesas atuais, proporcionarão impactos no exercício financeiro seguinte.

Além disso, o referido treinamento, visa modernizar e otimizar as
contratações de manutenções já desenvolvidas no TRE-AL, além de buscar
novas soluções para os processos não implantados (PMOC, modernização dos
elevadores e automação) visando o atendimento a legislação vigente, a
segurança, conforto e economia para os prédios que compõem a estrutura física
da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Informo ainda, que o referido curso consta no planejamento de
capacitação de 2019 (PAC de 2019) consolidado pela CODES/SGP.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe de Seção, em
30/08/2019, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0587705 e o código
CRC F12A0CF5.
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