
 

LEI Nº 659 DE 02 DE MARÇO DE 2021. 

 

“REGULAMENTA E AUTORIZA O 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA A 

REALIZAR PERMUTA E CEDER 

SERVIDORES PÚBLICOS A ÓRGÃO OU 

ENTIDADE DOS PODERES DA UNIÃO, DOS 

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

MUNICÍPIOS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

 EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU, Prefeito Municipal de São Pedro 

da Cipa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por 

Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º -  Para fins desta Lei considera-se: 

I - cessão: ato autorizativo para o exercício de cargo efetivo em comissão ou 

função de confiança, ou para atender situações previstas em leis específicas, em outro órgão 

ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem 

alteração da lotação e sem suspensão ou interrupção do vínculo funcional com o órgão de 

origem; 

II – requisição de servidor: ato unilateral e discricionário do órgão cedente para 

requisitar o retorno de servidor cedido ao seu cargo no órgão de origem; 

III - órgão cessionário: o órgão onde o servidor irá exercer suas atividades; 

IV - órgão cedente: o órgão de origem e lotação do servidor cedido; e 

V – convênio: instrumento jurídico pelo qual se celebra a cessão de servidor 

entre o órgão cedido e o cessionário.  

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder e 

disponibilizar servidores do quadro efetivo e contratados deste município a outro órgão ou 

entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluindo 

as empresas públicas e sociedades de economia mista, para o exercício de cargo efetivo, em 



 

comissão ou função de confiança e, ainda, para atender a situações previstas em leis 

específicas. 

§1º -  Ressalvadas as cessões no âmbito do Poder Executivo e os casos previstos 

em leis específicas, a cessão será concedida pelo prazo de até um ano, podendo ser 

prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes e cessionários. 

§2º – O servidor que estiver em estágio probatório poderá ser cedido pelo prazo 

máximo de dois anos, ficando suspenso o período de estágio enquanto perdurar a cessão pelo 

órgão cedente. 

§3º – As cessões poderão ocorrer com ônus para o órgão cessionário ou para o 

órgão cedido, conforme acordado em termo de convênio, exceto quando lei especifica prever 

o contrário.   

Art. 3º - É de competência exclusiva e indelegável do Chefe do Poder Executivo 

Municipal a cessão de servidores públicos da Administração Direta ou Indireta deste 

Município. 

Parágrafo Único - Para a consubstanciação do disposto no caput deste artigo, 

faz-se necessário a prévia e expressa anuência do servidor público municipal a ser cedido. 

Art. 4º - O recolhimento da contribuição previdenciária de servidor não 

pertencente ao quadro funcional do Município deverá obedecer à legislação de seu ente de 

origem. 

Art. 5º - A qualquer tempo a cessão de servidor poderá ser revogada, seja por 

decisão do ente cedente ou do cessionário, ou ainda por solicitação do servidor cedido. 

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder servidor municipal, para a 

Empresa de Correios e Telégrafos. 

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar servidores de seu quadro 

efetivo, com servidores de outros municípios, em caso de interesse público, nos seguintes 

termos: 

I – o servidor recebido em permuta receberá vencimento conforme disposto em 

termo de permuta; 



 

II – A permuta poderá ser desfeita por assentimento de ambos os Municípios 

acordantes, ou por qualquer dos servidores envolvidos, ou ainda por quaisquer outras formas 

previstas no Termo de Permuta; 

III – A permuta só se efetivará desde que haja concordância expressa dos 

servidores envolvidos; 

IV - O Termo de Permuta deverá ser publicado junto com ato administrativo de 

formalização da permuta em Diário Oficial do Município; 

V – Havendo falta ao serviço público, será encaminhado ofício de comunicação 

ao órgão responsável pelo pagamento do servidor permutado, a fim de que sejam tomadas 

medidas cabíveis, evitando danos ao erário público. 

Art. 8º - Os casos omissos, ocorridos no transcorrer da cessão ou permuta e que 

não estejam regulamentados pela presente lei, serão resolvidos de comum acordo pelos 

agentes responsáveis dos Municípios participantes. 

Art. 9º – As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 

conta do orçamento vigente. 

Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em São Pedro da Cipa – 

MT, aos 02 dias do mês de março de 2021. 

 

 

 

 

EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU 

PREFEITO MUNICIPAL 


