
ESTADO DO CEARA
MTNISTERIO POBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

PROVIMENTO NO 204/2012

Rcgulamenta a remoeao de servidores do
quadro permanente de pessoat do Minist6rio
Ptiblico do Estado do Ceare e de ouhas
plovidencias.

O EXCELENT|SSIMO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIEA DO ESTADO
DO CEARA, no uso de suas atribuiqoes legais, por iorQa do art. tO, Vt, da Lei n.8.625/93
c/c o art.20, Vll e o art.26, Vl, da Lei Complementar Estaduat no 72/2008.

CONSIDERANDO que ao tvtinist6rio pibtico 6 reconhecida a auronomra
admjnistrativa (art.127, S 20, da CF/98 c/c as disposig6es do art.30, da Lei 8.625/93),
podendo o Procurador-Geral de Justiqa praticar atos pr6prios de gesteo;

CONSIDERANDO que os servidores do quadro de pessoal do Minist6rio
P(blico do Estado do Ceara, por remissao do art.30, da Lei 14.043, de 21 de dezembro de
2007, esteo sujeitos ao regime de direito pfblico administrativo instituido peta .:ei 9.826174
(Estatuto dos Servidores Ptbticos do Estado do Cear6):

CONSIOERANDO que o Estatuto dos Servidores pLbticos do Estado do
Ceare (Lei 9.826, de 14 de maio de 1974), em seu artigo 37, preve a possibil idade de
remogao dos servidores piblicos do Estado do Ceard;

CONSIDERANDO que o artigo 19, S 40 da Lei Estaduat no 14.O4S/2007, com
redaqao dada pela Lei Estadual no 1S.i66/2012, estabetece a obrigatoriedade de se realizar
concurso de remogao quando da vacancia de 10% (dez por cento) dos cargos;

i-XT
CONSIDERANDO a necessidade de regutamentar o reterido

O Minisldrio Pnblico C instnuisao pernanenle, es$ncial i lunqiojudsdicional do Estado, incumbi
juridica. do regime demoudti@ e dos i.tercss sociak e individuais indisponiveis (
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CONSIDERANDO, por lim, a necessidade de estabetecer crit6nos racionais
pr6vios e objetivos, visando d preservaQao dos principios da igualdade e da moralidade
administrativa;

RESOLVE editar o seguinte provimento:

Art. lo. A remoQao dos servidores do quadro permanente de pessoal do
Minist6rio Priblico do Estado do Ceare observare o disposto neste provimento.

Art,2.. RemoQao 6 o deslocamento do servidor, de oficio, a pedido, por
permuta ou por concurso de remoQao, de uma para outra unidade de lotagao, com muoanQa
de sede. ainda que em esHgio probatdrio.

Paragralo [nico. Para lins do disposto neste artigo, entenoe_se por
modalidades de remogaol

t -  de  o f i c io ,  no
vagasi

- a pedido,

existencia de vagas, nos casos

interesse da AdministraQao, condicionada a existoncia de

independentemente do interesse da Administragao e da
segutntesl

a) para acompanhar conjuge ou companheiro tamb6m servidor piblico, civil
ou militar, de qualquer dos Poderes da Uniao ou do Estado do CearA, quando deslocado no
interesse da Administracao:

b) por motivo de saide
que vrva as suas expensas e conste
comprovagao por junta m6dica oliciali

c) por comprovaQao, atrav6s

ludicial, da pratica de ass6dio moral, da qual

do servidor, c6njuge, companheiro ou dependente
do seu assentamento funcional, condicionada e

IXTRATO
de procedimento administrativo ou

o servidor tenha Sido vitima;

0 Minist€rio hjblico e instnuiqio permanerre, c$enciar :jL tunqaojurisdicional do Estado, incunbi
iuidie, do regime denocr6lico e dos inreresses sociais e individuais indis;on,veis (
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lll - por permuta, desde que nao haja prejuizo ao serviQo priblico, para outra
localidade;

lV - por concurso de remoQao.

Art, 30. A remoQao de oflcio, no interesse da AdministraQao Superior, dar-se-
e por deciseo fundamentada do Procurador-Geral de Justiga, condicionada e existencia de
vagas.

S 1o. A designaQao ou nomeaQao para o exercicio de funQao comissionada ou
cargo em comissao nao importa em remoQao, motivo pelo qual, revogado o ato de
designagao ou nomeaQeo, o servidor retornare e lotaQao original.

S 20. E deteso d AdministraQao valer-se da remoQeo como pena disciplinar.

Art.40. Na hip6tese de remogao a pedido prevista no artigo 19, S 1o, .c", da
Lei Estadual no 14.04312007, podere ser delerida totaQao provis6ria do servidor vitima de
ass6dio moral pelo tempo que perdurar o respectivo procedimento admtntstratvo ou
processo judicial.

Art. 50. A remoQao por permuta, delerida pela AdministraQao, sere invalidada,
se ambos os servidores nao entrarem em exercicio na nova unidade de lotaQao dentro do
prazo previsto no aft. 19 deste Provimenro.

Paragrafo tjnico. A denegagao do
caso oe expressa demonstraqao de prejuizo ao
Geral de Justiqa.

pedido de permuta somente se dara em
serviQo publico. a cargo do Procurador-

FXTRATO
Art.60. A Procuradoria Geral de JustiQa promovera concurso de remo

entre os servidores do quadro etetivo do Minist6rio prblico do Estado do Ceara, a o

O MinisLdrio hiblio, € instiLuiqao pehane.te, esscncial a tunlio jurisdicional do Esrado, incumbindo-lho a ddesa dajulidica, do resine denooririco e dos intclesses sociajse individuais iidisponivejs (CF,_nil
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tempo, condicionado ao interesse da Administraqao, ou quando se verificar uma das

seguintes hip6teses:

remoQao;

I - antes de nomear novos concursados;

ll - a cada 2 (dois) anos, a contar do encerramento do Ultimo concurso de

lll - quando vagarem '10% (dez por cento) dos cargos efetivos.

Art. 7'. A Secretaria de Recursos Humanos serd responsevel pelo processo

seletivo para fins de remoqao, devendo encaminhar, ao Procurador-Geral de JustiQa, o
quadro demonstrativo de vagas disponiveis para remoQao, incluindo os cargos que vagaram
em decorrancia de suspensdes de vinculo.

Art. 8'. O Procuradorceral de Justiqa fara publicar no Diario da JustiQa, na
Internet e na Intranet, o editai relativo ao concurso de remoQao de servidores.

S 10. No edital de convocaqao, devere constar a relaqeo das vagas existentes
em cada comarca.

S 20- A inscriQeo no concurso de remoQao sera feita mediante preenchimento
de formulario pr6prio, com indicaQao, por ordem de preterancia, das comarcas pretendidas,
at6 o limite de 3 ftres) opqdes.

S 30. As informagoes constantes do
sob inteira responsabilidade do candidaro e sua
legais pertinentes.

formulario de inscriqeo serdo prestadas

inveracidade acarretare as cominaQ6es

rX t rtllrU
S 40. A pedido do candidato, a inscrigeo

desconsiderada, desde que o respectivo requerimento sei
protocolado at6 o iltimo dia do prazo de inscriQao.

pooera ser

formulado

alterada ou
por escrito e

O Minis€rio Fiblico 6 instituieao pelmnentq esencial il fungao jur
i d r? ic " .  oo  ,eg imc dem^aa l io  e  do"  n rdese-  rc ,ab  e

incunbindorhc a defesa da ordem
(CF. art. 127)
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S 5o. O prazo de inscrigao se iniciarA no dia da publicaQao do edital de

abertura do concurso de remoQao no Diario da JustiQa e terd a duraQao de 10 (dez) dias

corndos.

S 60. Ressalvada a hip6tese prevista no S4o, o candidato inscrito no concurso

de remoQao nao poder6 manifestar sua desistoncia na participaQao do certame nem solicitar

exclusao, inclusao ou alteraQao na ordem de preleroncia com relageo as opQoes de

comarcas indicadas.

Art.90. Poderao participar de concurso de remoQao todos os servidores

ocupantes de cargo eletivo em exercicjo, ancluidos os que estiverem no gozo de um dos
afastamentos previstos no artigo 68 da Lei Estadual no 9.826174 e os que estiverem
cumprindo est6gio probat6rio, na data de publicaqao do respectivo edital de convocaQao,
desde que neo implique mudanQa de cargo.

Paragrafo lnico. Para os servidores que se enconkarem em gozo de licenga
sem remuneraQao, a participaQao em concurso de remoQao ticara condicionada d
interrupQeo da licenQa at6 o iltimo dia do prazo para a inscrigao no concurso, ressalvado o
caso de licenga fundamentada no S 30 do art. 99 da Lei no 9.826/74.

Art. 10. O pedido de inscriQao a que se relere o $ 20 do anigo Bo deste
Provimento serd dirigido e Secretaria de Recursos Humanos que decidira sobre a
habilitaQao do interessado para participar do concurso de remoQao.

Paragrafo inico. Da decisao da Secretaria de Recursos Humanos caoera
recurso para o Procurador Geral de JustiQa.

Art. 11o. Os candidatos inscritos no concu e remoQao serao classificados
segundo os seguintes crit6rios, nesta ordeml ._r,.,hAlu

O Minist€rio l,iiblio € i.sriLliqAo permanenre, esscnciati
juridica, do regime democdtico e dos inrere

rJFd i !ona do \ l  \ ra ' lu .  inLurb  .d . - l \ (  dde e .cor . ru r r
ia i ,c  ind i ! ,duak ,nL iNpun \e is (CF. i f l .  t27)
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| - possuir dependentes com residCncia na comarca comprovada:

ll - maior tempo de efetivo exercicio no Ministerio Plblico do Estado do
Cea16;

lll - maior tempo de efetivo exercicio no servigo plblico estadual,

lV - maior tempo no servigo piblico;

V - maior idade;

Vl - maior nUmero de fi lhos.

S1o. O casamento, a uniao estavel, a existoncia de jilhos menores ou
invdlidos e de menor sob tutela judicial deverao ser devidamente comprovados,
respectivamente, por meio de certidao de casamento, decisao judicial declarat6ria de
reconhecimento de uniao estevel ou escritura piblica declarat6ria de uniao estevel, inscriQao
nos assentamentos funcionais quanto aos filhos menores ou invelidos e termo de
compromisso judicial de tutela ou c6pia da decisao judicial concessiva de tutela

520. A documentaQao referida no paregrafo anterior devera ser apresentada
ate o 0ltimo dia do prazo das inscrigdes, conforme adigo go, S 50 deste provimento, sob
pena de serem desconsideradas para efeitos classilicatdrios.

S3o. Entende-se por dependentes aqueles assim
Complementar Estadual no i2lj 99S.

S4o. O tempo de serviQo sere apurado em dias e somente sera considerado
quando previamente averbado na Secretaria de Recursos Humanos da procuradoria ceral
de JustiQa do Estado do Ceara
para o processo seletivo.

anterior a da publicaQao do edital de convocacao

O Ministrio Prjbli@ € instituigeo li funlao jurisdicionat do Eslado, inombindorhe a defesa daordeh
sociais e individuais indispon iveis (CF, ad. I 27)
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S5o. Se a averbaQao nao tiver sido eletivada por demora a que a propria

administraqeo da PGJ/CE deu causa, o tempo de serviQo nao averbado sere computado

para eleito do concurso de remoQeo, desde que, sendo este o caso, o servidor comprove

haver protocolado, com antecedoncia minima de quinze dias, contados da data anterior a da

publicagao do edital de convocaQao, o pedido devidamente instruido com a certidao emitida

pelo 6rgao competente, e, ainda, que nao haia controv6rsia quanto a possibilidade de

averbacao e ao temoo a ser averbado.

Art. 12. As vagas olerecidas no concurso de remog6o serao preenchidas

conlorme a ordem de classificaQao dos candidatos, observada a ordem de preferoncia das

comarcas indicadas na forma do S 29 do art. Bo.

Art. 13, A classi{icaqao sere divulgada, na forma determinada pelo edital,

prazo de at6 dez dias, contados do t6rmino das inscriq6es-

S'1o. Os interessados Ietao o ptazo de tres dias teis, a contar da data

divulgagao da classilicagao, para apresentar pedido de reconsideraQao, dirigido

Procurador Geral de JustiQa.

S2o. O pedido de reconsideraQao devere ser instruido com a indicaqao dos

itens a serem retilicados, justificativa pormenorizada acerca do lundamento da impugnaQao

e documentaQao comprobat6ria de todas as alegaq6es.

S3o. Interposto pedido de reconsideragao, a Secretaria de Recursos Humanos
intimare os demais interessados, por meio de publicaQao no Dierio da Justiga, na tntranet e
na lntemet da Ptocutadoria Geral de Justiga do Estado do Ceara, para que, no prazo de tr6s
dias fteis, apresentem alegagdes.

de

ao

S 40. O pedido de reconsideraQao sera decidido
contados da data de concluseo d autoridade comoetente.

x;pfta-p6
O Minist€rio Piibli@ € insituigao permancnte, esse.ciala funeaojurndicional

juridica, do regime denoq:inco e dos irrereses eciais e indivi
indo-lhc a defesa da ordem

s (cF, art. 127)
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S 5.o As decis6es sobre os pedidos de reconsideragao sereo publicadas no
Dierio da Justiga, na lntranet e na lntemet da Procuradoaia ceral de JustiQa do Estado do
Ceara.

Art. '14. Decididos os pedidos de reconsideragao, ou decorrido o prazo
mencionado no S 10 do anigo anterior sem apresentaQao de pedido de reconsideraQao, a
classiticaQeo final dos candidatos sere homologada peta procuradoria Geral de JustiQa do
Estado do Ceara e publicada no Di6rio da JustiQa,na /rfranet e lntemet, por aro oo
Procurador-Geral de JustiQa.

Art. 15. O deslocamento do servidor, no ambito do mesmo quadro, sem
mudanQa de sede 6 designada de relotaqao.

Slo A Procuradoria Geral de JustiQa podere realizar, a qualquer tempo,
segundo crit6rios de convenioncia e oportunidade, o concurso de relotacao.

S20 Ao concurso de relotagao aplicam-se, no que couber, os requisitos deste
Provimento.

Art. 16. Ap6s a publicagao do edital de abertura do concurso de remoQao at6
a homologaQao do resultado linal, as vagas djsponibilizadas no edital nao serao objeto de
remogao de oficio, a pedido ou por permuta.

Art. 17. Nao havendo interessados as vagas olertadas, estas serao
automaticamente disponibilizadas para nomeaQ6es de novos servidores concursados.

Art. '18. A P radoria Geral de JustiQa podera optar, segundo crit6rios de
conveni6ncia e oportunid
m(ltiplas fases.

realizar o concurso de remoQao em uma inica fase ou em

EXTRATO
e*en.ial i' Iunqio J \drcora do t.lado, inomo rd. '.the i oere,a da oroem

co e dos lnteresses$ciaise individuais indispoiiveis (CF. a . I27)
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Art. 19. O servidor removido tera o prazo de g0 (kinta) dias para entrar em
exercicio na nova sede, contados a partir da publicagao da respectiva portaria de remoQeo,
incluido nesse prazo o tempo necesserio ao seu deslocamento.

S1o. Na hip6tese de encontrar-se legalmente afastado, o prazo de que trata
este artigo sera contado a partir do t6rmino do alastamento.

S2o. O servidor removido poderd solicitar, at6 o final do lapso previsto no
caput, a prorrogagao deste prazo por at6 30 (trinta) dias, expondo as razoes de seu pedido,
cujo delerimento Jicare a crit6rio da AdministraQao.

Art. 20. Na remoQeo a pedido, por permuta ou concurso de remocao, as
despesas decorrentes da mudanQa de sede correrao por conta do servidor.

Art. 21. Os casos omissos serao resolvidos pelo procurador_Geral de Justica
do Estado do Ceare.

Art. 22. Revogam-se o Provimento no 08/2007 e o provimento no 1Sal2O12.

Art. 23. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicacao.

PUBLIQUE.SE. REGISTRE.SE. CUMPR-A-SE.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTI ESTADO DO
CEARA, em 1o de dezembro de 20i2.

Alfredo RICARDO de Hota Cavalcante MACH

o Minisr6rio hiblico e insriruiqao perfranenre, essncial a flnqdojuisdicional dd Estado, incunbindo lhe a dercsa da ordomjuddica, do regime demoritio e dos inle.ess sociais c individuais indisponiveis (CF, an. 127)

Procurado e.al de Justiea EXTRATO


