
ESTADO DO CEARA
iilINISTERIO POBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTTTUCIbNAIS

PROVTMENTO No 158/2012

Altera o Ptovimento n. 008/2002 que
regulamenta pedido de remogao de servidores
do quadro permanente do Minist6rio piblico do
Estado do Cea15 e de outras provid6ncias.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO CEARA, no uso
das atribuiQ6es legais lhe conferidas pelo an.127, S p, da Constituigao Federal c/c o art.1O,
inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de levereiro de 1993 e disposiqdes contidas no art.
26, Xlll da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 1993 c/c o art. 278 da Lei
Complementar Estadual no 72, de 12 de dezembro de 2008 _ Lei Organica e Estatuto do
Minist6rio P blico do Estado do Cear6,

CONSIDERANDO que ao Minist6rio publico 6 reconhecida a auronomra
administrativa (art. 127, S 29, da CF/88 c/c as disposiQ6es do art. go, da Lei 8.625/93),
podendo o ProcuradoFceral de JustiQa pratjcar atos pr6prios de gestao;

CONSIDERANDO a necessidade de alterar o provimento n. OOg/2007 ante as
alterag6es concebidas pela Lei Estadual n. 15.166/2012 nos arts. l9 e 21 da Lei Estadual no.
14 .O43|2OO7 |

RESOLVE editar o seguinte provimento:

Art. 10. Ficam alterados os arts. 20, go, 50, 60 e 70; alterado o S 10 do art. 30, SS
10 e 29 do art. 60, 55 10, 29 e 8o do art. 70; e acrescidos SS [nicos aos arts.20 e 5", todos do
Provimento n. 008/2007, que passa a vigorar com a seguinte redaQao:

Art. 20. Remoeao 6
pedido, por permuta ou por

o deslocamento do servidor, de oficio. a
concurao de remogeo, de uma parR outra
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unidade de lotagao, com mudanga de sede, ainda que em estegio
probat6rio.

ParSgrafo inico. Para fins do disposto neste artigo, entende_se
por modalidades de remogao:

| - de oficio, no interesse da Adminiatragao Superior, condicionada e
existGncia de vagas;

ll - a pedido, independente do interesse da Administragao Superior e da
existancia de vagas, nos casos seguintes:
a) para acompanhar c6njugo ou companheiro tamb6m ggrvidor DUblico
civil ou militar, de qualquer dos poderes da Uniao ou Estado do Cear6,
quando deslocado no interegse da Administragao;
b) por motivo de saide do servidor, c6njuge, companheiro ou
depondente que viva as suas expensas e conste do seu aasentamento
tuncional, cqndicionada a comprovagao poriunta m6dica oficial;
c) por comprovagao, atrav6s de piocedimento administrativo, da pratica
de ass6dio moral, da qual o servidor tenha sido vitima.
lll - por pgrmuta, desde que nao haja pteiuizo ao servigo, para outra
localidade;

lV - por concurso de remogeo.

Art 30. A remogao de oticio, no interesse da AdministraCao
Superior, dar-se-a por decisao fundamentada do procurador-Geral de
Justiga, condicionada a existancia de vagas.

S lo. A designagao

comissionada ou cargo em
pelo qual, revogado o ato
retorna e lotacao original.

ou nomeagao para 0
comissao neo importa

de designagao ou

exercicio de fungao

em remogao, motivo
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Art. 5o Sefa deferida remogio a pedido, indep€ndentemente do
interesse da Administraqao e da existencia de vagas, na ocorr6ncia das
soguintes hip6tesesi

| - para acompanhar c6njuge ou companheiro tamb6m servidor pfblico
civil ou militar, de qualquer dos poderes da Uniao ou do Estado do
Ceara, deslocado no interesse da Administ.agao;
ll - por motivo de salde do servidor, c6njuge, companheiro ou
dopendente que viva es suas oxpensas e conste do seu assentamonto
funcional, condicionada a complovagao poriunta m6dica oficial;
lll - em razao da pr5tica de ass6dio moral, da qual o seryidor tenha sido
vitima, dgvidamento comprovada atrav5s de procedimento
administrativo ou processo iudicial;

Paregrafo Unico. Na hip6tese do inciso lll deste artigo, podera ser
deferida lotagao ptovis6ria do servidor vitima de ass6dio moral Delo
tempo que perdurar o respectivo procedimento administrativo ou
processo iudicial, ou at6 a saida da unidade de lotagao do suposto autor
do ass6dio moral.

Art. 60, podera ser concedida remogeo por permuta entre
servidores do quadro efetivo do Minist6rio ptlblico do Estado do Ceara
que sejam ocupantes de mesmo cargo.

Slo. A remogao por permuta atendet6 ao seguinte:
l. o pedido de permuta devera ser assinado conjuntamente pelos
seryidorgs interessados e dirigido ao procurador_Geral de Justiga;
ll - sere vedado seu deferimento ao aervidor cuja lotagao tenha ca.eter
provis6rio, nos dois anos que antecederem sua aposentadoria
compuls6ria, que esteia em p.ocesso de aposentadoria votuntiria ou
que neo atenda ao intersticio de 2 (dois)
comarca ou Promotoria de Justiga;

de efotivo exercicio na
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ffl - antes de ser deferido, o pedido deve ser publicado na intranet e na
imprensa oficial, na mesma data, a fim de dar ciencia da permula a todos
os servidores da Procuradoria Geral de Justiga do Estado do Ceara;
lV - no caso de haver mais de um servidor interessado em permutar,
devere comunicar seu interesse e Administragao dentro de l0 (dez) dias
da data da publicagao do pedido de pstmuta, devendo a preferCncia para
a permuta recair sobre aquele que ostentar melhor clasgificaceo na lista
de antiguidade,

S 20. A denegagao do pedido de permuta dar-se-e somente em
caso de expressa demonstragao de prejuizo ao servigo poblico, a cargo
do Procurador-Geral de Justiga,

S3o. A remogao por permuta dete.ida pela AdministraCao sera
invalidada se ambos os seryidores nao pgmanecerem nos cargos pelo
prazo minimo de 30 (trinta dias).

Art, 70. A Procuradoria Geral de Justica promovera concuEo de
remogao entre os servidores do quadro etetivo do Minist6rio poblico do
Estado do Ceare a qualquer tempo, condicionado ao interesse da
Administuageo, ou quando se verificar uma das seguintes hip6teses:

l- antes de nomeat novos concursados:
ll - a cada 2 (dois) anos, a contar da publicagao do edital de convocacao
do riltimo concurao de remogao;
lll - quando vagarem l0% (dez por cento) dos cargos etetivoa.

Slo. A Sectetaria de Recursos Humanos ser6 tesponsavel pelo
procesao seletivo para fins de r6moq5o, devendo encaminhar o quadro
demonstrativo de
de Justiga,

disponiveis paaa remogao eo procurador-Geral
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S2o, O Procurador-ceral de Justiga fari publicar no
Justiga, na internet e intranet o edital relativo ao concurso de
de servidores.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procurador-Geral de JustiQa, em Fortal

Di6rio da

remogao

S8o. PoderA padicipar do concurso de remogao o servidor que
nao tenha sido removido a menos de 02 (dois) anos pot meio de
concurso de romogao ou de permuta, e que nao tenha sofrido pena
disciplinar nos iltimos l2 (doze) meses.

Art. 20. Fica revogado o art. 40 do provimento n. O0B/2007 e as oemals
disposiQdes em contr6rio.

Art. 30, Este provimento entra em vigor na data de sua publicaCeo.

de setembro de
2012.

Alfredo RICARDO Cavalcante

Procurador Geral de J

nda
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