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ESTADO DE MATO GROSSO 

            CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

                                         SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 003/2017 – VERSÃO 02 

Unidade Executora: Secretaria de Gestão de Pessoal  

Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Gestão de Pessoal / Secretaria de Controle 

Interno  

Data de Aprovação: 12/06/2017 

 

Dispõe sobre a cedência de servidor efetivo ao GAPCM - Grupo 

de Apoio aos Parlamentares do Legislativo, da Câmara 

Municipal de Cuiabá. 

 

I. DOS CONCEITOS: 

 

1. Servidor: é a pessoa legalmente investida em cargo público;  

2. Cargo Público: é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor, criado 

por lei, com denominação própria, número certo e pago pelos cofres públicos;  

3. Cargo Efetivo: Cargo de qualquer servidor integrante da administração pública, submetido a 

concurso público;  

4. Cargo Comissionado: Cargo de livre nomeação e exoneração; 

5. Gestão de Pessoal: a gestão de pessoal consiste num conjunto de funções e atividades que 

podem ser sintetizadas no planejamento de recursos humanos, recrutamento e seleção, 

integração dos recursos humanos, análise e descrição de funções, avaliação de desempenho, 

remunerações e incentivos;  

6. Processo administrativo disciplinar: tem por finalidade a apuração do fiel cumprimento das 

normas administrativas que regem a conduta dos servidores públicos, é um instrumento pelo 

qual a administração pública exerce seu poder-dever para apurar as infrações funcionais e 

aplicar penalidades aos seus agentes públicos e àqueles que possuem uma relação jurídica 

com a administração: tais como faltas injustificadas, abandono de emprego ou má conduta na 

periodicidade da jornada de trabalho, ou na fidelidade do registro de ponto eletrônico; 

7. Servidor: é a pessoa legalmente investida em cargo público;  

8. Unidades Executoras: Diversas unidades da estrutura organizacional sujeitas às rotinas de 

trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas; 

9. Unidades Responsáveis/ Setores envolvidos: Setor responsável pela elaboração das 

Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 

atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho; 

10. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, 

normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou modificar o texto da norma 

que complementam; 

11. Fluxograma: Representação gráfica da sequência de operações do processo sistemático das 

atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá. 
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II. FINALIDADE  

 

1. Regulamentar sobre cedência de servidor ocupantes de cargo efetivo da Câmara Municipal de 

Cuiabá, concernente também ao servidor efetivo nomeado para cargos comissionados 

descritos no Anexo III: CTMD – Cargos Temporários da Mesa Diretora - CTMD-CM03, 

CTMD-CM04, CTMD-CM05, CTMD-CM06, CTMD-CM07, CTMD-CM08, CTMD–CM09 

e CTMD–CM10e regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017 da Câmara Municipal 

de Cuiabá. 

 

III. ABRANGÊNCIA  

 

1. Abrangem todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá, 

concernente aos cargos efetivos dos anexos I, II, III, IV e V da Lei Complementar nº 235 de 

03 de junho de 2011, cedidos ao GAPCM - Grupo de Apoio aos Parlamentares do 

Legislativo, da Câmara Municipal de Cuiabá; 

2. Abrangem todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá, 

concernente aos cargos efetivos dos anexos I, II, III, IV e V da Lei Complementar nº 235 de 

03 de junho de 2011, nomeado para cargos comissionados descritos no Anexo III: CTMD – 

Cargos Temporários da Mesa Diretora - CTMD-CM03, CTMD-CM04, CTMD-CM05, 

CTMD-CM06, CTMD-CM07, CTMD-CM08, CTMD–CM09 e CTMD–CM10e regidos pela 

Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017 da Câmara Municipal de Cuiabá. 

3. Não abrange os servidores comissionados descritos e regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de 

janeiro de 2.017, anexo I: CSC – Cargos de Secretarias e Consultorias CSC-CM01;  

4. Não abrange os servidores comissionados da Câmara Municipal de Cuiabá ocupantes dos 

cargos do Anexo II: CNE-CM01 e CNE–CM02; 

5.  Não abrange os servidores comissionados descritos e regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de 

janeiro de 2.017, anexo III: CTMD – Cargos Temporários da Mesa Diretora - CTMD–CM01 

e CTMD–CM02. 

 

IV. BASE LEGAL  

 

Lei Complementar nº 093/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal;  

Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011;  

Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017. 

 

 

V. REGULAMENTAÇÃO 

 

1. O Ato de cessão por ser ato discricionário é prerrogativa da Administração, dependente de 

interesse de atender a uma finalidade pública; 

2.  Não depende da anuência do servidor, pois que a Administração possui a prerrogativa de 

movimentar seus servidores, em prol do interesse público e da necessidade do serviço; 

3. A administração também possui a prerrogativa de revogar a cessão a qualquer momento de 

acordo com o interesse público; 
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4. Poderão ser cedidos até 2(dois) efetivos por gabinete, cabendo à administração a conveniência 

de atender ao interesse público; 

5. O servidor efetivo ocupante dos cargos efetivos dos anexos I, II, III, IV e V da Lei 

Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011, cedidos ao GAPCM - Grupo de Apoio aos 

Parlamentares do Legislativo, da Câmara Municipal de Cuiabá está abrangido pela IN- 

Instrução Normativa SGP 002/2017, independente de estar em cedência aos gabinetes; 

6. O servidor efetivo ocupante dos cargos efetivos dos anexos I, II, III, IV e V da Lei 

Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011, nomeados para cargo comissionados descritos 

no Anexo III: CTMD – Cargos Temporários da Mesa Diretora - CTMD-CM03, CTMD-

CM04, CTMD-CM05, CTMD-CM06, CTMD-CM07, CTMD-CM08, CTMD–CM09 e 

CTMD–CM10 e regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017 da Câmara Municipal de 

Cuiabá, está abrangido pela IN- Instrução Normativa SGP 002/2017; 

7. Registrar, diariamente e adequadamente o registro de entrada e saída na estação de coleta de 

registro de pontos eletrônico, localizada em acesso de entrada nas dependências da Câmara 

Municipal de Cuiabá, e em caso excepcional de ponto manual assinar as planilhas 

disponibilizadas pela SGP, via email; 

8. Apresentar em caso de atraso à chefia imediata as eventuais justificativas para fins de 

avaliação com vistas à compensação ou ajuste, conforme o caso ou se a permanência não foi 

autorizada nas dependências da Câmara Municipal de Cuiabá, acarretará desconto em folha 

de pagamento; 

9. Apresentar à chefia imediata documentos que justifiquem as eventuais ausências amparadas 

por disposições legais;  

 

 

VI. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

1. Os Secretários, Coordenadores e chefias imediatas terão responsabilidade solidária no 

caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa;  

2. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser esclarecida 

junto às Secretarias de Gestão de Pessoal e Secretaria de Controle Interno;  

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir da mesma.  

 

 

Cuiabá, 12 de Junho de 2017. 

 

 

 

             Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                             Secretária de Controle Interno  

 


