
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA PRESN.004

O PRESIDENTE EM SUBSTITUICAO DO TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DE GOIAS, no uso das atribuicdes que Ihe sdo conferidas pelo art. 17,
inciso XXIII, da Resolugao TRE-GOn. 173/2011 €,

Considerando 0 disposto no art. 18 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990 ¢

suas alteragdes postetiores, bem como noart. 33 da Resolugao TRE-GO n. 219, de

2.12.2013, publicada no DJE de 4.12.2013, RESOLVE:

Art. 1° A concessio de transito pata servidor que deva ter exercicio em outro
municipio, por motivo de remo¢ao, redistribuigdo, cessio, tequisicio ou exercicio
Provisdtio que implique em mudanea de tesidéncia, obedecera ao disposto nesta Pottaria.

Art. 2° O periododetransito sera de, no minimo, dez (10) e, no maximotrinta (30)
dias, contados da publicagio do ato de temogao, permuta, tedistribuicio, cess4o,

exercicio ptovisétio ou retorno 4 otigem, observadosos seguintes requisitos:
 

 

 

 

 

 

|DISTANCIA ENTRE AS LOCALIDADES DE ORIGEM E DESTINO

|

DIAS DE TRANSITO
Até 500 kin 10 dias

Entre 501 e 1000 km 15 dias

Entre 1001 ¢ 2000 km 20 dias

Entre 2001 e 3000 km 25 dias

Acima de 3001 km 30 dias    
 

Art. 3° Na hipétese de o servidor encontrar-se em licenga trinsito ou afastado
legalmente, 0 prazo é contado a partir do término do impedimento.

Art. 4° Nao fard jus a licenga transito o servidor que:

I — for deslocado dentro da mesma tegido mettopolitana, assim como aglomeracio
urbana ou mictorregido, constituida por municipioslimitrofes ¢ regularmenteinstituida;

kb



(fl. 02, da Portaria n. 004/201 4)

Il — obtiver remocio, tedistribuigao, cessao, requisic¢aéo ou exercicio provis6rio
para um local ondeja resida ou que naoresulte cm alteragio de endeteco,

Art. 5° O servidor podera declinar dos Ptazos estabelecidos no art. 2° desta
norma.

Art. 6° Esta portatia entra em vigot na data de sua assinatura, tevogando-se as
disposicdes em contrario.

Goiania, 07 de janeiro de 2014.
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Desembargador WALTER CARLOS LEMES
Presidente em Substituicao
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