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RESOLUÇÃO SEMED Nº 5, DE 23 DE JANEIRO DE 2019.
 

DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO POR PERMUTA DE SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA.

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna público por intermédio desta Resolução

para remoção por permuta de servidores públicos efetivos da Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia, considerando o disposto pelo
art. 43 da Lei Complementar n.º 121, de 22 de dezembro de 2014 e a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos que
assegurem a legalidade, legitimidade e transparência no procedimento,
 

RESOLVE:
 
Art. 1º. A remoção por permuta de servidores públicos efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação obedecerá ao

disposto nesta Resolução.
 
Art. 2º. Remoção por permuta é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, entre entes da Administração Pública.
 
Art. 3º. A remoção por permuta não constitui, em nenhuma hipótese, forma de provimento ou vacância de cargo efetivo.
 
Art. 4º. O servidor não perderá, em hipótese alguma, o vínculo com a Secretaria Municipal de Educação, sendo assegurado

todos os direitos e vantagens inerentes ao exercício do seu cargo efetivo.
 
Art. 5º. As atividades desempenhadas pelo servidor removido por permuta deverão ser compatíveis com as atribuições de

seu cargo efetivo.
Art. 6º. A remoção por permuta dar-se-á da seguinte forma:
I. de ofício, no interesse da Administração;
II. a pedido do servidor e a critério da Administração.
 
Art. 7º. A remoção por permuta de ofício ocorrerá no interesse da Administração, observado os seguintes requisitos:
I. iniciativa da Administração, devidamente fundamentada;
II. anuência dos órgãos envolvidos;
 
Art. 8º. A remoção por permuta a pedido do servidor e a critério de Administração somente será concedida observados os

seguintes requisitos:
I. aprovação das chefias imediatas;
II. análise do Departamento de Gestão de Pessoal para verificação de perfil comportamental, adequação às novas atividades

e estudo da ficha funcional dos envolvidos;
III. aprovação final do Secretário Municipal de Educação e do Prefeito;
 
Art. 9º. A remoção por permuta é o deslocamento recíproco de servidores, com anuência das partes envolvidas, observada,

preferencialmente, a equivalência entre os cargos.
§ 1º. O servidor interessado em ser removido por permuta deverá apresentar requerimento no Departamento de Gestão de

Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, conforme modelo determinado no Anexo Único desta Resolução.
§ 2º. Havendo anuência, a Secretaria de Administração fará a publicação do ato de remoção por permuta.
§ 3.º Efetivada a remoção por permuta do servidor, cessará a contagem do tempo de efetiva regência na Unidade Escolar

originária do mesmo para fins de participação no concurso de remoção, conforme legislação específica.
 
Art. 10. O órgão de origem poderá solicitar o retorno de servidor removido por permuta quando ocorrer quebra de

reciprocidade com relação ao servidor com quem ele permutou.
§ 1º. Na hipótese prevista no caput, ao órgão de destino será dada oportunidade de indicar servidor de seu quadro para suprir

a vaga de lotação gerada.
§ 2º. Não finalizada a oportunidade estabelecida no parágrafo anterior, a consecução da hipótese contemplada no caput

independerá da anuência do órgão onde o servidor encontra-se lotado.
 
Art. 11. Os casos omissos e eventuais excepcionalidades serão apreciados pela Secretaria Municipal de Educação, ouvido(s)

o(s) interessado(s) e decididos pelo Secretário Municipal de Educação.
 
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Pedro da Aldeia, 23 de janeiro de 2019. 
Alessandro da Veiga Teixeira Knauft

Secretário Municipal de Educação
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