
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N° 685/2012 PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, no use

das atribuicOes que the sao conferidas pelo art. 17, inciso XXXIX, da Resolucdo TRE/GO

n° 173, de 11 de maio de 2011;

Considerando a necessidade de adequar a regulamentacao de ferias, no Ambito deste

Tribunal, as normas da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

Considerando as orientacOes contidas nos AcOrdaos n° 685/2011 e n° 1.087/2011 —

Plenario, do Tribunal de Contas da Uniao; e

Considerando o entendimento firmado nos procedimentos administrativos n°

38.158/2011, n° 95.562/2011 e n° 2.102/2012, RESOLVE:

Art. 1° A Portaria da Presidencia do TRE/GO n° 522, de 27 de julho de 2009, passa a

vigorar corn as seguintes alteracOes:

"Art. 1°. A aquisicao, concessao e o gozo de ferias, bem como o pagamento

das vantagens pecuniarias delas decorrentes aos servidores do Quadro de Pessoal

do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, dar-se-ao corn observancia do disposto

nesta Portaria.

Art. 2°. As disposicOes contidas nesta Portaria aplicam-se, no que couber, aos

servidores requisitados, cedidos, removidos e aos lotados provisoriamente neste

Tribunal.
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(Fl. 02 da Portaria n° 685/2012, de 10.09.2012)

Art. 3°. (...)

§ 3° 0 servidor que nao usufruir integralmente as ferias relativas ao exercicio de

aquisicao ate 31 (trinta e urn) de dezembro do exercicio seguinte, perdera o direito

de goza-las.

Art. 16. As ferias somente poderao ser interrompidas por motivo de

calamidade publica, comocao interna, convocacao para jtiri ou para o servico

militar, bem como por imperiosa necessidade do servico, devidamente justificada e

autorizada pela Presidencia.

§ 1° Em caso de interrupcao das ferias, o periodo restante, da respectiva

parcela, sera gozado de uma so vez.

§ 2° 0 servidor nao podera gozar novo periodo de ferias sem que tenha

usufruldo os dias remanescentes do periodo interrompido.

Art. 17. As ferias nao sera.° interrompidas em razao de cursor de formacao ou

treinamento, bem como congressos, seminarios, encontros e outros eventos, ou,

ainda, por motivo de afastamentos de qualquer natureza.

Art. 26. 0 servidor que requerer vacancia para posse em outro cargo ptiblico

inacumulavel, sujeito ao mesmo regime juridico, e contar corn direito a percepcao

de ferias, nao fara jus a indenizacao, devendo averbar o respectivo tempo no novo

Orgao.

Art. 27. A indenizacao de ferias observara o limite maxim() de dois periodos

de ferias acumuladas."



(Fl. 03 da Portaria n° 685/2012, de 10.09.2012)

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacdo ficando revogadas as

disposicoes em contrario.

1Goiánia, 0 de setembro de 2012.

Desembargador ILICERT	 RQUES FILHO

PreOdente
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