
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 830 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,

 

Por conduto da Informação 1244394, a Assessoria de Segurança Institucional (ASI) apresenta proposta de capacitação "Iniciante de Operador de Pistola", direcionado aos servidores ocupantes do cargo
Agente da Polícia Judicial deste Tribunal que compõe a estrutura da supracitada Assessoria. A ação de capacitação em tela encontra-se prevista para os servidores no Plano Anual de Capacitação/2023 -
PAC/2023, objeto dos autos SEI nº 0009380-74.2022.6.02.8000, como Ação Institucional do Plano de Formação e Especialização de Agentes de Segurança. Vale destacar que o PAC/2023 ainda não foi
homologado, até a presente data. 

A Unidade requerente sugere que a capacitação seja realizada pelo Policial Rodoviário Federal Ednilson Ribeiro da Silva - Matrícula PRF 1480678, CPF 909.016.224-00, sendo apresentado certificados
atestando a formação do instrutor na tématica do curso a ser realizado, conforme eventos 1245622 e 1245627. Foi apresentado também o Currículo Lattes, conforme evento 1245629. 

Considerando o servidor pertencer ao Serviço Público Federal, entendemos, salvo melhor entedimento, que o evento de capacitação em tela pode ser remunerado por meio da Gratificação por Encargo de
Curso ou Concurso, nos termos da Resolução TSE nº 23.545/2017, e custeado pelo orçamento da SRACF/CODES.

 

CURSO           CARGA HORÁRIA PÚBLICO-ALVO VALOR(R$)

CURSO INICIANTE OPERADOR DE PISTOLA  16 horas
05 (cinco) servidores
Agentes da Polícia
Judicial do TRE-AL

R$ 7.426,58 (sete mil, quatrocentos e vinte e seis
reais e cinquenta e oito centavos)

 

Informamos, oportunamente, a existência de verba orçamentária na ação de Capacitação da Seção de Recrutamento, Capacitação e Avaliação Funcional para atender à despesa calculada em R$
7.426,58 (sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), com o pagamento ao instrutor, cabendo esclarecer que o mencionado valor é resultante de um cálculo baseado
na Tabela do Anexo I da Resolução TSE nº 23.545/2017, considerando o quantitativo de 16 (dezesseis) horas, na forma abaixo :

 

A. servidor Policial Rodoviário Federal Ednilson Ribeiro da Silva como facilitador em ações presenciais;

A.1. 16 horas de aula; e

A.2. o valor de R$ 27.303,62, como o maior vencimento básico da administração pública federal, segundo a Portaria nº 24.839, de 9 de dezembro de 2020, do então Ministério da Economia.

Segue abaixo a memória de cálculo utilizada:

= 1,7% da maior remuneração da administração pública (1,7% de R$ 27.303,62)

= R$ 464,16 (valor da hora/aula)

= R$ 464,16 x 16h

= R$ 7.426,58 (sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos)

 

Cabe esclarecer, nos termos do Processo SEI 0007031-69.2020.6.02.8000, evento (0757542), o TRE-AL não possui banco de instrutores.

Outrossim, conforme evento 1247721, o servidor declara: 1 -  que não estará em serviço nos dias programados para a capacitação; 2 -  não extrapolará os limites de horas permitidos;  e  3 - não incorrer
nas vedações do Art. 5ºda Resolução TSE 23.545/2017.

Por fim, nos termos da Proposta de Treinamento 1245608, as 8 horas presenciais no TRE-AL devem ser previamente programadas para não coincidir com Sessões do Pleno. Quanto a parte prática, em
contato com servidores da Assessoria de Segurança Institucional, o instrutor buscará os meios para a sua efetivação, sem custos adicionais ao Tribunal.   

Assim sendo, submeto  a Vossa Senhoria a instrução para a realização do curso intitulado “CURSO INICIANTE OPERADOR DE PISTOLA”, conforme projeto anexo, evento 1245608, com carga
horária de 16 horas, tendo por público alvo 05 (cinco) servidores do TRE/AL ocupantes do cargo de Agentes da Polícia Judicial.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Chefe de Seção, em 16/02/2023, às 14:29, 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 1247305 e o código CRC
615D1CF7.
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