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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2560 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Chegaram os presentes autos oriundo da Assessoria de Acessibilidade e

Relações Institucionais deste Regional, no intuito de atender à demanda assentada no
Plano Anual de Capacitação deste exercício – PAC 2022, que demonstra a necessidade
de capacitação de servidores sobre o tema  "Acessibilidade e Inclusão". Foram indicados
como público-alvo do curso: um servidor de cada Zona Eleitoral e de cada Posto de
Atendimento Definitivo; um servidor da Central de Atendimento ao Eleitor, todos os
integrantes da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e pelo menos, um
servidor da SPAE, aproximadamente 55 participantes.

Diante disso, o Assessor daquela unidade, juntou aos autos a proposta do
curso(1057801) DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, na modalidade online ao
vivo, abaixo especificada:

Instrutores(contratação por Pessoa
Jurídica) 

Carga
Horária Investimento Data Prevista

Tatiana de Oliveira Takeda 6 horas R$4.500,00 20 a 22/06

Paulo de Assis Ferreira da Luz 6 horas R$4.500,00 20 a 22/06

 
No intuito de proceder à devida instrução deste Procedimento, informamos

a existência de verba na ação própria para atender à despesa de R$9.000,00 (nove mil
reais). Por oportuno, juntamos as certidões e declarações separadas por
instrutor(1059569 e 1059571), ressalvando que a certidão de Regularidade do FGTS da
instrutora Tatiana de Oliveira Takeda informa que o Empregador não está
cadastrado. 

Até o presente momento,  não contratamos duas pessoas juridicas em um
mesmo processo de curso mas nesse caso peculiar, trata-se de um único curso onde os dois
palestrantes são pessoas jurídicas distintas, sendo assim, sugerimos, s.m.j., que as duas
contratações(emissões de nota de empenho e posterior pagamento) aconteçãm neste mesmo
processo. 

Por fim, sugerimos que os autos evoluam para manifestação das unidades
competentes e posterior deliberação que o caso requer.
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Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista Judiciário, em 05/05/2022,
às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Chefe de Seção, em 05/05/2022,
às 15:47, 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 1058377 e o código
CRC 852F4C92.

0003952-14.2022.6.02.8000 1058377v31


