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INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 008/2017 – VERSÃO 01 

 

Unidade Executora: Secretaria de Gestão de Pessoal 

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

Interno 

Data de Aprovação: 12/06/2017 

  

Dispõe sobre contratação temporária de servidores para 

atender as necessidades da Câmara Municipal de Cuiabá. 

 

I. DOS CONCEITOS: 

 

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

trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas; 

2. 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; 

3. 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; 

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

atividades administrativas da Câmara Municipal De Cuiabá; 

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

6. 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;  

7. Contratação de Comissionado: é o ato praticado na Administração Pública para atender a 

necessidade de contratação de cargo comissionado de excepcional interesse público, 

observadas as condições e prazos previstos em lei específica;  

8. Contratação Temporária: é ato praticado pela Administração Pública na contratação por 

tempo determinado de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal; 

9. Concurso Público: é a aprovação prévia de provas ou de provas e títulos para a investidura 

em cargo público, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em lei;  

10. Organograma: Representação Gráfica da estrutura organizacional; 

11. Servidor Temporário -  O servidor temporário é um prestador de serviço. Sua relação com o 

poder público é disciplinada por um contrato de prestação de serviço, sendo-lhe assegurados 

alguns direitos previstos na lei complementar 093/2003 a estes servidores, conforme art. 11 da 

Lei 8745/93; 
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12. Função Pública – É o exercício de atividade em Administração Pública, abrangida nos itens 

do artigo 2º da Lei nº 8745, de 9 de dezembro de 1993. Não corresponde um cargo. 

II. FINALIDADE 

 

Regulamentar os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de Gestão de Pessoal da 

Câmara Municipal de Cuiabá acerca da contratação temporária de servidores. 

 

III. ABRANGÊNCIA  

 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá.  

 

IV. BASE LEGAL  

 

Constituição da República - Lei Complementar 093/2003 – Estatuto do Servidor Público 

Municipal; Lei 8.429/92 – Improbidade Administrativa; Lei Complementar 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal; Lei Complementar nº 235/11; Cartilha de Contratação por tempo 

determinado: orientação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público 

elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em 2014 e a Lei nº 8745, de 9 de 

dezembro de 1993, a qual regulamenta a contratação temporária no âmbito federal e serve como 

norte na elaboração dos diplomas legais pelos demais entes federados; 

 Demais legislações que guardem relação direta com contratação por tempo determinado de 

servidores para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. Observar que a contratação de servidores temporários deverá ser empregada de forma 

bastante restrita, observando exercício de atividades abrangidas na Lei Federal nº 8745, de 9 

de dezembro de 1993; 

2. Observar que a necessidade da contratação deve ser temporária, e não apenas o prazo de 

contratação ou seja a função deve ser exercida temporariamente, conforme prazos previstos 

na Lei Federal nº 8745/93; 

3. Observar que o servidor temporário é um prestador de serviço onde a relação de trabalho com 

a administração pública será mantida por um contrato de prestação de serviço, onde são 

assegurados direitos previstos em lei, conforme artigo 11 da Lei Federal nº 8745/93; 

4. Observar que os servidores temporários prescindem de se submeterem a concurso público, 

haja vista não ocuparem cargo, mas exercerem função pública; 

5. Deve-se seguir um processo de recrutamento, abrangendo ações de divulgação de abertura de 

processo seletivo em imprensa oficial, prescindindo de concurso público; 

6. Não será permitida contratação temporária de controlador interno, procurador legislativo e 

contador – conforme entendimento consolidado dispostas nas Resoluções de Consulta nº 

37/2011 e 24/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso devem ser preenchidos 

por meio de concurso público, visto que tais cargos possuem natureza permanente. Sendo 

assim, não é possível a nomeação de contador, procurador legislativo e controlador interno 
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em cargo comissionado. Tais atribuições de responsabilidade pelos serviços contábeis, de 

controle interno e procuradoria legislativa devem serem atribuídos a servidores efetivos do 

ente público e que reúnam as qualificações necessárias para que, temporariamente, exerçam 

as funções necessárias, tendo direito à retribuição pelo exercício conforme § 2°, artigo 39°, da 

Lei Complementar n° 093, de 23 de junho de 2.003;  

7. Em caso onde houver carreira das funções de controlador interno, procurador legislativo e 

contador com mais de um cargo, há possibilidade de se criar o cargo em comissão para 

exercício da liderança da unidade central de contabilidade, da unidade de controle interno e da 

unidade de procuradoria legislativa, a ser provido entre os servidores efetivos da respectiva 

carreira; 

8. Não se aplicam aos servidores temporários os seguintes direitos: licenças previstas no art. 93 

incisos I a VII da lei complementar 093/2003 (I - por motivo de doença em pessoa da família; 

II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; III - para o serviço militar; IV - 

para atividade política; V - para capacitação; VI - para tratar de interesses particulares; VII - 

para desempenho de mandato classista; VIII – para tratamento da saúde) e os afastamentos 

previstos nos incisos I a III do art. 113 da lei complementar 093/2003 (I- afastamento para 

servir a outro órgão ou entidade; II - afastamento para o exercício de mandato eletivo e III -

afastamento para estudo ou missão em outro município não limítrofe ou no exterior); 

9. A eventualidade de contratação temporária para os cargos do  Grupo  de  Apoio  à  Saúde  do  

Legislativo  da  Câmara Municipal  de  Cuiabá  –  GASLCM (01 cargo de Médico,  01 cargo  

de  Fisioterapeuta, 01 cargo de  Enfermeiro, 01 cargo  de  Odontólogo para  desempenhar  

atividades  relacionadas  a  prática  de  atividade  exclusiva  de  suas  respectivas categorias  

profissionais,  voltadas  ao  atendimento  dos  Vereadores  e  servidores  da  Câmara 

Municipal, deverão ser precedidos de um processo de recrutamento, abrangendo ações de 

divulgação de abertura de processo seletivo em imprensa oficial, prescindindo de concurso 

público; 

10. Observar o que compete sobre outros dispositivos acerca de direitos e deveres dos servidores 

públicos previstos na lei complementar 093/2003, extensíveis aos temporários. 

VI. PROCEDIMENTOS  

Da Contratação dos Servidores Temporários  

1. Compete à Secretaria de Gestão de Pessoal, quando da necessidade de contratação de 

temporária, verificar junto à Secretaria de Gestão Financeira a dotação orçamentária, bem 

como atender as determinações vigentes recomendadas pelo Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso;  

2. As contratações temporárias prescindem de Parecer da Procuradoria Legislativa da 

Câmara Municipal de Cuiabá;  

3. Os Contratados deverão apresentar à Secretaria de Gestão de Pessoal, os seguintes 

documentos acompanhados das devidas cópias:  

•RG e CPF;  

•Registro Civil (Certidão de Casamento ou Nascimento); 

•Título de Eleitor e Comprovante de Quitação Eleitoral; 

•Carteira de Reservista; 
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•NIT, PIS ou PASEP;  

•C.N.H. se possuir e conforme exigência do cargo; 

•Número de conta corrente e agência;  

•Se Casado (a), cópia RG e CPF do cônjuge;  

•Registro no Conselho de Classe (para profissão regulamentada) ; 

•Certificação de especialização ou declaração da Faculdade/Universidade; 

•Certificado de Conclusão de Escolaridade, conforme exigência do cargo; 

•Curriculum Vitae;  

•Certidão de Antecedentes Criminais expedida no local onde reside nos últimos 5 (cinco) 

anos ; 

•Atestado Médico de Saúde ; 

 

4. O contrato deverá ser publicado no órgão oficial do Município.  

 

VII. DOS VENCIMENTOS 

 

1. Os servidores contratados receberão a título de remuneração, vencimentos descritos em 

lei; 

2. Na elaboração da folha de pagamento dos servidores contratados, a Secretaria de Gestão 

de Pessoal deverá promover o controle individualizado de: 

 Vencimento: valor fixado pela lei para cada cargo  

 Adicionais:  

Por Serviço extraordinário  

Noturno  

De férias  

Insalubridade e periculosidade  

  

 Gratificações  

13º vencimento  

 

 Descontos  

Previdenciário  

Imposto de renda  

Pensão alimentícia  

Consignação em folha  

 

 

VIII. DAS ATRIBUIÇÕES  

 

1. Estudar as solicitações de novas contratações solicitadas pelo Presidente da Câmara 

Municipal e encaminhar análise para Procuradoria Legislativa para Parecer de 

deferimento ou não do pedido;  

2. Controlar despesas com pessoal, mantendo-as dentro dos limites permitidos pela 

legislação vigente;  
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3. Somente efetivar contratação temporária mediante contrato administrativo quando não 

houver concursados aprovados para o cargo com justificativas fundamentadas pela 

autoridade competente;  

4. Somente efetivar contratação temporária mediante contrato administrativo quando não 

houver servidores efetivos do ente público e que reúnam as qualificações necessárias para 

que, temporariamente, exerçam as funções necessárias, sendo remunerados conforme 

estabelecido em lei; 

5. Seguir rigorosamente a eventualidade de contratação temporária prevista em lei, bem 

como os prazos de temporalidade previstos em lei; 

6. Controlar escala de servidores com direito a gozo de férias e de licença prêmio para evitar 

necessidade de contratação temporária para suprir as atividades;  

7. Orientar que o servidor deverá solicitar gozo da licença capacitação até (06 meses) antes 

para que cada Secretaria e Coordenadoria se organize quanto às atribuições a ele 

conferidas;  

8. Orientar que as transferências de lotação de servidores somente ocorrerão nos seguintes 

casos:  

 Para atender conveniência do serviço em área ou função prioritária, situação em 

que o servidor poderá ser requisitado pelo Secretário de Gestão Administrativa e 

recolocado no novo setor, ouvido o Presidente;  

 A pedido do servidor, com anuência e aprovação dos responsáveis pelos setores 

envolvidos, com despacho para inclusão na folha de pagamento do setor onde está 

sendo alocado;  

 Depois de autorizada, a solicitação de transferência deverá ser arquivada na pasta 

funcional do servidor juntamente com a portaria que autorizou o ato.  

9. Organizar a avaliação de desempenho funcional dos servidores, dentro dos critérios 

estabelecidos na legislação vigente, arquivando os relatórios individuais nas respectivas 

pastas funcionais dos servidores;  

10. Verificar se as contratações temporárias estão precedidas de solicitação, com as devidas 

justificativas da necessidade da contratação;  

11. Manter controle dos contratos administrativos ordenados em pasta própria e por ordem 

alfabética:  

 Permanente 

 Intermediário 

 Novo  

12. Quando da contratação temporária, verificar se o servidor dispõe dos documentos que 

comprovem:  

 Ser brasileiro ou estrangeiro, conforme artigos 12 e 37 da CF  

 Cédula de Identidade – RG  

 Cadastro pessoa física CPF  

 Titulo de eleitor  

 Certidão de nascimento ou casamento  

 Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso)  

 Cartão de vacinação  

 Cartão de PIS/PASEP  
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 Comprovante de votação nas últimas eleições  

 Quitação com o Serviço Militar (homens)  

 Atestado de Saúde Física e Mental  

 02 fotos 3x4 coloridas  

 Comprovante de Escolaridade  

 Registro no Conselho Regional (no caso de profissões regulamentadas)  

 Carteira de Motorista (Conforme exigência do cargo)  

 Declaração de acúmulo ou não de cargo público  

 Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária integral pelo qual 

exercerá a sua função  

 Declaração de que não infringiu as leis que fundamentam o edital  

 Número de conta bancária  

 

13. Manter arquivo próprio de toda a legislação e documentos pertinentes a Secretaria de 

Gestão de Pessoal, tais como Lei de Contratação de Cargos Comissionados, Estatuto dos 

Servidores Municipais, Leis Municipais de Reajuste e Revisão, tabelas e instruções do 

INSS, pareceres jurídicos, Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica 

Municipal;  

14. Manter controle de admissão e exoneração dos servidores;  

15. Manter controle dos contratos temporários de pessoal em caráter de excepcional interesse 

público; 

16. Manter tabela e controle de contratações temporárias demonstrando vigência do contrato, 

aditamento e acúmulo de cargos na administração legalmente;  

17. Encaminhar documentação ao Regime de Previdência Própria e Geral e acompanhar 

procedimentos de aposentadorias em todas as suas fases;  

18. Manter controle sobre a lotação do pessoal em seus setores específicos;  

19. Providenciar anualmente, no período de janeiro a fevereiro, atualização dos dados 

cadastrais dos servidores contratados, disponibilizando formulário próprio, a ser 

preenchido pelo servidor e devolvido à Secretaria de Gestão de Pessoal. As informações 

deverão ser organizadas em bancos de dados – Banco de Recursos Humanos – que deverá 

ser consultado nos casos de transferências de conveniência da administração, substituições 

e quaisquer outras;  

20. Executar avaliação de desempenho funcional dos servidores, dentro dos critérios 

estabelecidos na legislação vigente, arquivando os relatórios individuais nas respectivas 

pastas dos servidores.  

 

 

XII. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

1. Os Secretários 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;  
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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  
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ANEXO I : ORGANOGRAMA 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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