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PORTARIA N° 24 , DE 23 DE JANEIRO DE 2018. 
 

 Regulamenta o instituto da remoção, de que trata o art. 36 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 no âmbito do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN. 

 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 21, Inciso V, anexo I, do 
Decreto nº 6.844, de 07 de maio de 2009 e Portaria n° 300 de 10 de outubro de 2016, publicada no 
DOU de 11 de outubro de 2016, considerando o disposto na Portaria nº. 92, de 05 de julho de 2012, 
publicada no DOU de 09 de julho de 2012, resolve: 

 
Art. 1° Regulamentar o instituto da remoção, de que trata o art. 36 da Lei nº 8.112, de 

11 de dezembro de 1990 no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN. 
 

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES 

 
Art. 2° Para efeitos desta Portaria define-se que: 
 
I - Remoção é deslocamento de servidor, entre unidades organizacionais, a pedido ou 

de ofício, no âmbito do quadro do IPHAN, com ou sem mudança de sede, visando ao preenchimento 
de vagas disponíveis e a adequação de força de trabalho, sem acarretar qualquer alteração no cargo 
ocupado. 

II - Concurso Interno de Remoção - CIR é o procedimento administrativo por meio 
do qual o servidor poderá concorrer ao preenchimento de vagas disponíveis, com base em requisitos 
definidos em edital específico; 

III – Unidade Deficitária é a unidade organizacional que, a partir do quantitativo de 
servidores efetivos no âmbito do Iphan, detém uma força de trabalho menor quando comparada com 
outra unidade por área de atuação (fim e meio). O dimensionamento quantitativo da força de 
trabalho em termos de servidores efetivos no âmbito do Iphan, na forma do Anexo desta Portaria, 
será atualizado anualmente, salvo na hipótese de alteração substancial da força de trabalho; 

IV – Dirigente Máximo da unidade organizacional corresponde ao Presidente, aos 
Diretores de Departamento e aos Superintendentes; 

V – Chefia Imediata é a autoridade estabelecida na estrutura regimental a qual o 
servidor está hierarquicamente subordinado. 

 
CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES 
 

Art. 3° São modalidades de remoção: 
I - de ofício, no interesse da Administração, de acordo com o art. 4 desta Portaria; 
II - a pedido, a critério da Administração, de acordo com o art. 7 desta Portaria;  
III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da 

Administração, conforme art. 11 desta Portaria: 
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a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou 
militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que 
foi deslocado no interesse da Administração; 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que 
viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada a comprovação por 
junta médica oficial; 

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de 
interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou 
entidade em que aqueles estejam lotados. 

Parágrafo Único. Em quaisquer das modalidades previstas neste artigo, o ato 
administrativo será devidamente motivado e a efetivação da remoção dar-se-á somente com a 
publicação da Portaria em Boletim Administrativo Eletrônico – BAE. 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

SEÇÃO I 
DA REMOÇÃO DE OFÍCIO 

 
Art. 4° A remoção de ofício, no interesse da administração, poderá ocorrer nas 

seguintes hipóteses:  
I - criação ou extinção de unidades, 
II - adequação do quadro de pessoal; 
§ 1º A adequação do quadro de pessoal de que trata o inciso II, refere-se às hipóteses 

de remoção exclusivamente para unidades deficitárias conforme definidas no inciso III, art. 2º desta 
portaria.  

§ 2º Na hipótese de remoção entre unidades deficitárias, serão observados, 
sucessivamente, os seguintes critérios, apurados por unidade envolvida: 

 
a) Índice de saída de servidor até 2021 
b) Quantitativo de ações de fiscalização, monitoramento e autorização 
c) Quantitativo de ações de conservação, salvaguarda e fomento 
d) Quantitativo de FCA e projetos conforme Portaria nº 230 
e) Quantitativo de ações de identificação e reconhecimento 
f) Percentual de execução orçamentária (média dos últimos três anos) 
g) Quantitativo de servidores efetivos, não ocupantes de cargo de direção 
h) Quantitativo de contratados temporários 
i) Quantitativo de cargos em comissão de direção (DAS-101.X) 
j) Quantitativo de terceirizados com atuação em área administrativa 
k) Quantitativo de unidades vinculadas 

 
§ 3° O servidor nomeado/designado para ocupação de cargo em comissão, função de 

confiança ou função gratificada manterá a sua lotação na unidade origem, não sendo admitida a 
remoção. 

Art. 5° O processo de remoção de ofício deverá ser instruído obrigatoriamente com as 
seguintes etapas:  
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a) Solicitação do Dirigente Máximo da unidade de destino ao Presidente, 
contendo: justificativa circunstanciada, qualificação funcional do servidor e ciência do Dirigente 
Máximo da unidade de origem;  

b) Autorização do Presidente; 
c) Ciência da Chefia Imediata; 
d) Ciência do Servidor;  
Parágrafo Único. Compete a unidade de destino do servidor a autuação do processo 

administrativo de remoção de ofício e a efetivação da remoção dar-se-á somente com a publicação 
da Portaria em Boletim Administrativo Eletrônico – BAE. 

Art. 6° Ao servidor removido ou que passar a ter exercício em nova sede, para 
ocupação de cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada, com mudança de 
domicílio, conceder-se-á, na forma da legislação vigente: 

a) ajuda de custo para atender despesas de viagem, mudança e instalação; 
b) transporte, preferencialmente por via aérea, inclusive para os seus 

dependentes; 
c) transporte de mobiliário e bagagem, inclusive para os seus dependentes. 

 
SEÇÃO II 

DA REMOÇÃO A PEDIDO 
A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Art. 7º A modalidade de remoção a pedido é o meio de que o servidor dispõe para se 

deslocar no âmbito do quadro do IPHAN, com ou sem mudança de sede, objetivando atender seus 
interesses, desde que esses não sejam contrários aos interesses da administração, não acarretem ônus 
para o IPHAN e tenha como unidade de destino uma unidade deficitária. 

Art. 8º Na hipótese de remoção entre unidades deficitárias, serão observados, 
sucessivamente, os seguintes critérios, apurados por unidade envolvida, para fins de deliberação 
quanto ao pleito: 

 
a) Quantitativo de servidores efetivos, não ocupantes de cargo de direção 
b) Quantitativo de contratados temporários 
c) Quantitativo de terceirizados com atuação em área administrativa 
d) Quantitativo de cargos em comissão de direção (DAS-101.X) 
e) Índice de rotatividade externa até 2021 
f) Percentual de execução orçamentária (média dos últimos três anos) 
g) Quantitativo de ações de identificação e reconhecimento 
h) Quantitativo de ações de fiscalização, monitoramento e autorização 
i) Quantitativo de ações de conservação, salvaguarda e fomento 
j) Quantitativo de FCA e projetos conforme Portaria nº 230 
k) Quantitativo de escritórios técnicos 

 
§ 2° A remoção a pedido não gera para o servidor o direito a indenização de ajuda de 

custo ou transporte para si e seus dependentes, bem como ao transporte de mobiliário.  
Art. 9º O processo de remoção a pedido deverá ser instruído obrigatoriamente com as 

informações abaixo: 
a) Solicitação do Servidor a Chefia Imediata, contendo: qualificação funcional e 

justificativa circunstanciada;  
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b) Anuência da Chefia Imediata; 
c) Anuência do Dirigente Máximo da unidade de origem que solicitará a 

anuência do Dirigente Máximo da unidade de destino; 
d) Anuência do Dirigente Máximo da unidade de destino; 
e) Autorização do Presidente. 

 
SEÇÃO III 
PERMUTA 

 
Art. 10º A permuta é o processo pelo qual 2 (dois) servidores ocupantes de cargo 

efetivo no IPHAN, são removidos a pedido, concomitantemente, sem ônus para a Administração, 
entre servidores de cargo compatível. 

§ 1° O processo de permuta deverá ser instruído, obrigatoriamente, com as seguintes 
etapas: 

a) Solicitação dos Servidores, contendo: qualificação funcional e justificativa 
circunstanciada;  

b) Anuência de cada Chefia Imediata; 
c) Anuência de cada Dirigente Máximo da unidade de origem que solicitará a 

anuência de cada Dirigente Máximo da unidade de destino; 
d) Anuência de cada Dirigente Máximo da unidade de destino; 
e) Autorização do Presidente; 
§ 2° Os servidores removidos por permuta somente poderão requerer nova remoção 

após 3 (três) anos de efetivo exercício na nova unidade de lotação. 
 

SEÇÃO IV 
DA REMOÇÃO A PEDIDO PARA OUTRA LOCALIDADE, 

INDEPENDENTEMENTE DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Art. 11º A remoção a pedido, independentemente do interesse da Administração, 
ocorrerá exclusivamente nos casos previstos no inciso III do art. 36 da Lei nº 8.112/90: 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou 
militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que 
foi deslocado no interesse da Administração; 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que 
viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por 
junta médica oficial;  

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de 
interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou 
entidade em que aqueles estejam lotados. 

Art. 12º A remoção a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde do próprio 
servidor, de seu cônjuge ou companheiro ou de dependente que viva às suas expensas e conste do 
seu assentamento funcional é condicionada à comprovação por Junta Médica Oficial. 

Art. 13º O exame para concessão de remoção por motivo de saúde será realizado a 
pedido do servidor junto à Unidade Administrativa de sua lotação, devendo ser indicado no 
respectivo laudo: 
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a) se a localidade onde reside o paciente é prejudicial à sua recuperação ou 
agravante de seu estado de saúde, bem como as justificativas médicas para a necessidade de 
mudança de domicílio; 

b) relação dos estados brasileiros que atenderiam às prescrições médicas, na 
hipótese de necessidade de mudança de domicílio do paciente, com especificação dos motivos de 
cada indicação; 

c) se a mudança de domicílio tem caráter permanente ou temporário, 
estabelecendo, nesse último caso, prazo para nova inspeção médica; 

d) no caso de o paciente ser o cônjuge ou companheiro ou o dependente, que o 
servidor é o único parente em condições de prestar a assistência requerida; e  

e) nos casos em que o servidor e o seu cônjuge, companheiro ou dependente 
enfermo residam em cidades distintas, a impossibilidade de mudança do paciente para o local de 
lotação do servidor. 

Art. 14º A unidade administrativa deverá encaminhar à COGEP/DPA o laudo médico 
exarado por junta médica oficial, anexado ao requerimento apresentado pelo servidor. 

Art. 15º A COGEP/DPA, nos casos de remoção por motivo de saúde, deve identificar 
as localidades que possibilite o tratamento da saúde do servidor, observando sempre o rol das 
unidades adequadas, o laudo médico, a necessidade específica de tratamento de saúde do servidor ou 
de seu familiar e o interesse da Administração de acordo com inciso III art. 2 desta Portaria, visando 
análise do Presidente quanto a definição da unidade adequada para a remoção.  

Art.16º Quando se tratar de remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro, 
também servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da administração, deverá ser 
anexada ao requerimento, além de documento comprobatório do casamento ou união estável, 
declaração ou ato legal emitido pela correspondente unidade de pessoal na qual o cônjuge ou 
companheiro passou a ter exercício, a fim de comprovar a data da efetivação do deslocamento do 
cônjuge ou companheiro. 

Parágrafo Único. A remoção com fundamento no caput exige que o deslocamento 
seja posterior à união do casal. 

 
CAPÍTULO VI 

DO CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO – CIR 
 

Art. 17º O Concurso Interno de Remoção – CIR será realizado somente quando 
houver a previsão de realização de concurso público para provimento de cargo efetivo no Iphan, 
atendendo o interesse da Administração, com base em regulamentação própria. 

Art. 18º Compete ao Departamento de Planejamento e Administração – DPA 
publicar, no Boletim Administrativo Eletrônico, o edital do CIR contendo cronograma de execução, 
regras, critérios, vagas disponíveis em cada unidade, após aprovação do Presidente do Iphan. 

Art. 19º O CIR obedecerá às seguintes etapas: 
I – Publicação de edital, contendo as regras específicas do concurso, o cronograma e 

a previsão de vagas disponíveis; 
II - Inscrição, com indicação pelo candidato de até 2 (duas) opções de remoção por 

ordem de preferência; 
III – Divulgação dos resultados, com homologação da classificação final, contendo a 

pontuação definitiva dos candidatos, suas unidades de origem e unidades de destino. 
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Art. 20º É vedada a participação no CIR do servidor em estágio probatório, ou de 
servidor ocupante de cargo efetivo que tenha sido removido a menos de 3 (três) anos por meio de 
CIR, contados até a data de publicação do edital. 

Art. 21º A remoção decorrente do CIR se efetivará na modalidade a pedido, sem ônus 
para a Administração. 

Art. 22º O resultado final será homologado por meio de Portaria do Presidente do 
IPHAN, publicada em Boletim Administrativo Eletrônico. 

 
CAPÍTULO IV 
DOS PRAZOS 

 
Art. 23º A partir da primeira lotação do servidor aprovado em concurso público, esse 

só poderá ser removido após cumprir o estágio probatório, ou seja, 36 meses de efetivo exercício, ou 
excepcionalmente por interesse da administração, após autorização do Presidente do Iphan.  

Art. 24º Nos casos de remoção com alteração de estado ou cidade o servidor terá no 
mínimo 10 (dez) e no máximo 30 (trinta) dias para entrar em exercício na nova localidade, contados 
da data de publicação da portaria de remoção. 

I – no prazo estabelecido no caput deste artigo está incluído o tempo necessário para 
o deslocamento do servidor. 

II – na hipótese do servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a 
que se refere o caput deste artigo será contado a partir do término do impedimento. 

III – a não apresentação do servidor para o exercício de suas atividades no local para 
onde foi removido no prazo legal, sem justificativa fundamentada, o sujeitará às penalidades 
previstas em lei, devendo o chefe da Unidade de destino comunicar o fato à COGEP/DPA. 

IV – decorrido o prazo de apresentação do servidor na Unidade de destino, conforme 
a legislação vigente, a Unidade de origem não mais poderá atestar a frequência do servidor. 

Art. 25º As remoções de ofício deverão ser efetuadas durante o interregno 
compreendido entre janeiro e outubro de cada exercício, salvo na hipótese de extrema necessidade 
do serviço a ser autorizada pela Presidência do Iphan. 

Parágrafo Único. O limite temporal estabelecido no caput se justifica em razão da 
necessidade de possibilitar a efetivação do pagamento das despesas efetuadas dentro do exercício 
em que ocorrer a remoção. 

 
CAPÍTULO V 

DAS VEDAÇÕES 
 

Art. 26º Em quaisquer das modalidades, a efetivação da remoção dar-se-á somente 
com a publicação de Portaria em Boletim Administrativo Eletrônico - BAE, sendo vedada a 
movimentação extraoficial, bem como o deslocamento do servidor antes da publicação. 

§1º Caso o servidor se movimente sem observar o previsto no caput deste artigo, a 
chefia imediata que não atribuir falta ao servidor responderá por inobservância funcional. 

§2º Compete ao servidor acompanhar a publicação da Portaria de remoção no 
Boletim Administrativo Eletrônico – BAE do IPHAN. 

Art. 27º É vedada a remoção de servidor que se encontrar em qualquer das seguintes 
situações: 
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I – em estágio probatório, que deverá ser cumprido integralmente em sua primeira 
lotação, salvo a remoção independente do interesse da Administração; 

II – em gozo das seguintes licenças: 

a) por serviço militar; 
b) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 
c) para atividade política; 
d) para tratar de interesses particulares; 
e) para desempenho de mandato classista; e 
f) para capacitação. 
IV – em gozo dos seguintes afastamentos: 
a) para servir a outro órgão ou entidade; 
b) para o exercício de mandato eletivo; 
c) para estudo ou missão no exterior; e 
d) para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país e no 
exterior.  

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 28º Durante a tramitação do processo de remoção, o servidor deverá 
obrigatoriamente continuar desempenhando suas atividades em sua unidade de origem até a 
publicação da respectiva Portaria. 

Art. 29º A unidade de destino do servidor deverá comunicar imediatamente à 
COGEP/DPA a data de início do exercício. 

Art. 30º A publicação do ato de remoção não altera a programação do período de 
férias já fixado na unidade de origem do servidor, salvo no interesse da Administração. 

Art. 31º Compete à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - COGEP/DPA a 
análise quanto à instrução processual, assim como a observação dos critérios dispostos nesta 
Portaria.  

Art. 32º Compete ao Presidente do IPHAN autorizar as remoções de ofício e a 
pedido, podendo tal competência ser delegada. 

Art. 33º As remoções entre Órgãos Seccionais e Específicos e Singulares do IPHAN 
observarão os critérios dispostos nesta Portaria e serão submetidos para decisão da Diretoria 
Colegiada.  

Art. 34º Os casos omissos serão analisados pela Direção do Departamento de 
Planejamento e Administração - DPA e submetidos à Diretoria Colegiada para deliberação. 

Art. 35º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 36º Fica revogada a Portaria nº 12, de 18 de janeiro de 2016, publicada no 

Boletim Administrativo Eletrônico de 05 de fevereiro de 2016. 
 

 
 

KÁTIA BOGÉA 
Presidente 
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ANEXO - Quantitativo de servidores efetivos considerando dimensionamento da força de trabalho 
do Iphan por área de atuação 

Unidade FIM MEIO 
PRESIDÊNCIA 0 1 

GABINETE 0 1 
AUDITORIA 1 0 

PROCURADORIA 0 2 
DPA 0 38 

DEPAM 12 0 
DPE 1 0 
DPI 13 3 

DECOF 14 0 
CLC 16 15 

CNFCP 16 9 
CNA 1 0 
CCPI 7 31 
CDP 12 0 

SRBM 5 20 
IPHAN-AC 0 1 

IPHAN-AL + 1 ET 6 5 
IPHAN-AM 1 4 
IPHAN-AP 2 1 

IPHAN-BA + 4 ET 15 24 
IPHAN-CE + 2 ET 12 7 

IPHAN-DF 4 3 
IPHAN-ES 7 2 

IPHAN-GO + 2 ET 7 3 
IPHAN-MA + 1ET 10 11 
IPHAN-MG + 7 ET 18 20 
IPHAN-MS + 1 ET 2 1 

IPHAN-MT 2 3 
IPHAN-PA 6 5 

IPHAN-PB + 1 ET 9 13 
IPHAN-PE + 3 ET 32 22 
IPHAN-PI + 2 ET 5 3 

IPHAN-PR 6 6 
IPHAN-RJ + 4 ET 40 35 

IPHAN-RN 5 3 
IPHAN-RO 2 1 
IPHAN-RR  2 2 

IPHAN-RS + 3ET 11 17 
IPHAN-SC + 3 ET 16 7 
IPHAN-SE + 1 ET 5 3 
IPHAN-SP + 1 ET 17 8 
IPHAN-TO + 1 ET 0 2 

TOTAL 340 332 

 
Fonte: COGEP/DPA/IPHAN (dez/2017) 
 


