
MATRÍCULA:

SETOR DE LOTAÇÃO:

CARGO:

TELEFONE:

1-

Servidores em geral

QUEM PODE SOLICITAR

ANEXOS

QUEM PODE AUTORIZAR

Chefe imediato

Secretário da pasta de lotação e/ou Secretário de Administração

Não se aplicam

REMOÇÃO - PARA OUTRAS SECRETARIAS

MARCAR A OPÇÃO DESEJADA:

SOLICITAÇÃO 

REMOÇÃO - ENTRE SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE LOTAÇÃO

AUTORIZAÇÕES:

__________________________________________________________________________

Declaro para os devidos fins que estou ciente de que a liberação do servidor 

não ensejerá, necessariamente, na substituição imediata do mesmo.

REQUERENTE: CHEFE IMEDIATO:

______________________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO

SECRETÁRIO DA PASTA:

DATA: _____/_____/_____ ______________________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO ASSINATURA E CARIMBO

REQUERIMENTO DE DIREITOS E VANTAGENS

REMOÇÃO

SECRETARIA:

ENDEREÇO COMPLETO:

EMAIL:

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

NOME:

Lei 1.786/11 - Regime Jurídico Único

PRÉ REQUISITOS

Sujeito à análise de situações especiais

 I - a pedido:

a) mediante critérios de prioridade, no caso do número de candidatos ser superior ao de vagas existentes;

b) por permuta. 

II - por ato da Administração, para melhor gerenciamento do serviço público. 

Possuir no mínimo 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício na sua unidade de lotação, salvo em relação a situações especiais, com interesse 

público devidamente justificado, cuja decisão caberá a Secretaria Municipal da Administração.

Parágrafo único. Para concorrer à remoção a pedido, o servidor deverá contar com no mínimo de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício na sua unidade de lotação, 

salvo em relação a situações especiais, com interesse público devidamente justificado, cuja decisão caberá a Secretaria Municipal da Administração.

Art. 39 Para efeito da remoção a pedido, os candidatos serão escolhidos obedecendo-se aos seguintes critérios de prioridade e desempate: 

I - motivo de saúde, comprovada pela inspeção médica municipal, através de laudo;

II - maior tempo de serviço público efetivo prestado ao Município;

III - ordem cronológica do pedido de remoção;

IV - maior idade

Art. 36 Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo ente.

Art. 41 A remoção por permuta será realizada, desde que os interessados ocupem atribuições de igual nível e habilitação, com pedido subscrito pelos mesmos, 

mediante anuência da Administração.

Art. 37 A remoção processar-se-á:

EMBASAMENTO LEGAL
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