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INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 009/2017 – 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 cedência de servidor efetivo da Câmara 

Municipal de Cuiabá para outros órgãos. 

 

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. Cessão: é o ato administrativo que permite o afastamento temporário de servidor público 

efetivo, para exercer atividades em outro órgão ou entidade, da mesma esfera de governo ou 

de esfera distinta, para ocupar cargo em comissão; 

8. Órgão Cessionário: Administração Pública a qual o servidor efetivo irá exercer atividade 

temporária de excepcional interesse público; 

9. Órgão Cedente: Órgão que cede, neste caso aqui o órgão Cedente, é a Câmara Municipal de 

Cuiabá; 

10. Termo de Cessão: Documento expedido pelo Órgão Cedente para o Órgão Cessionário com 

a autorização da cessão do servidor efetivo, contendo como elementos mínimos, dados que 

caracterizem prazo, valor e origem da remuneração, obrigações do Órgão Cedente e Órgão 

Cessionário, cláusulas que designem hipóteses de renovação, alteração ou anulação da 

cedência, bem como destacar o Foro competente para dirimir dúvidas e conflitos; 

11. Ônus da Cessão: Ressarcimento do pagamento de remuneração do servidor cedido ao Òrgão 

Cedente; 

12. Organograma: Representação Gráfica da estrutura organizacional. 
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II. FINALIDADE  

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

cedência de servidores efetivos da Câmara Municipal de Cuiabá para outros órgãos. 

 

III. ABRANGÊNCIA  

Abrangem todos os servidores efetivos ocupantes dos cargos de auxiliar legislativo, técnico  

legislativo e analista legislativo dos anexos II, III e IV, da Lei Complementar nº 235 de 03 de 

junho de 2011; 

Não abrangem os servidores efetivos ocupantes dos cargos de Taquígrafo do Anexo III; 

Não abrangem os servidores efetivos ocupantes dos cargos de Procurador Legislativo, Contador, 

Controlador Interno do Anexo IV;  

Não abrangem os servidores efetivos ocupantes dos cargos do Anexo V, do grupo de Apoio à 

Saúde do Legislativo – GASLCM , são eles: médico, odontólogo, enfermeiro e fisioterapeuta; 

 

IV. BASE LEGAL  

Constituição da República; 

 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. 

Demais legislações que guardem relação direta com a cedência de servidores efetivos. 

 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. O prazo da cessão será de até 01(um) ano, podendo ser prorrogado, por interesse das partes; 

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

interesse de atender a uma finalidade pública; 

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

acordo com o interesse público. A revogação da cessão 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; 

4. Observar que o servidor que deva ter exercício em outro órgão da Administração Pública 

Municipal, em de cessão ou outra forma, quando convocado, deverá apresentar-se  

imediatamente  ao  órgão  indicado,  para  a  retomada  do  efetivo desempenho das 

atribuições do cargo; 

5. O servidor cedido deve 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 do órgão ao qual está cedido, e em caso excepcional, quando solicitado, deverá 

apresentar à SGP, relatório mensal de registro de pontos; 

6. Não será permitida cedência de servidores efetivos ocupantes de cargos de controlador 

interno, procurador legislativo e contador do Anexo III da Lei Complementar nº 235 de 03 de 

junho de 2011, assim como todos os  cargos do Grupo de Apoio à Saúde do Legislativo – 

GASLCM do Anexo IV da Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011, bem como os 

ocupantes dos cargos de taquígrafo do Anexo II, da Lei Complementar nº 235 de 03 de junho 

de 2011, visto que tais cargos possuem natureza permanente, específica e de fundamental 
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importância para o funcionamento da estrutura organizacional da Câmara Municipal de 

Cuiabá;  

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

efetivos cedidos previstos na lei complementar 093/2003, e na Lei Complementar nº 235 de 

03 de junho de 2011. 

VI. PROCEDIMENTOS  

Da solicitação de retorno de servidores cedidos 

1. Compete à Secretaria de Gestão de Pessoal, quando da necessidade de revogar a cessão, 

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

atender publicar em órgão oficial de imprensa do Município a portaria de solicitação de 

retorno do servidor;  

2. Os Servidores cedidos deverão se apresentar à Secretaria de Gestão de Pessoal para o 

desempenho de suas atividades na data firmada na portaria; 

3. O ato de cessão, termo de cessão, portaria de revogação da cessão deverão ser publicados 

no órgão oficial do Município.  

 

VII. DOS VENCIMENTOS 

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

com ônus do cessionário; 

 

XII. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

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;  

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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Quadros de Anexos da Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011 

 

ANEXO II  

Pessoal de Provimento Efetivo  

Cargo de nível fundamental  

Grupo de Apoio à Administração do Legislativo – GALCM  

CARGO  Cód.   Quantidade  

Auxiliar Legislativo  CNF 38 

   ANEXO III  

Pessoal de Provimento Efetivo  

Cargo de nível médio  

Grupo de Apoio à Administração do Legislativo – GALCM  

CARGO Cód.    Quantidade  

Técnico Legislativo  CNM 01   46 

Taquígrafo Legislativo   CNM 02    7 

   ANEXO IV  

Pessoal de Provimento Efetivo  

Cargo de nível superior  

CARGO  Cód.   QUANTIDADE  

Procurador Legislativo  CNS – CM 01   2 

Controlador Interno   CNS – CM 01  1 

Contador   CNS – CM 01  1 

Analista Legislativo  CNS – CM 03  22 

   ANEXO V  

Pessoal de Provimento Efetivo  

Cargo de nível superior da área de saúde  

Grupo de Apoio à Saúde do Legislativo – GASLCM  

CARGO   Cód.   Quantidade  

Médico   CNS 01  1 

Odontólogo   CNS 02 1 

Enfermeiro    CNS 02 1 

Fisioterapeuta   CNS 02   1 
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ANEXO I : ORGANOGRAMA 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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