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 ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM nº 001/2016 

Orienta os órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal a 
respeito da cessão de servidor detentor 
de cargo exclusivo em comissão.  

A Controladoria-Geral do Município, com fulcro no que estabelece Lei Complementar 

nº 142/2013 e o Decreto Municipal n° 089/2013, orienta os Órgãos e Entidades, quanto 

cessão de servidor detentor de cargo exclusivo em comissão, considerando: 

→ o regramento contido na Constituição da República de 1988, o Decreto 

Municipal nº 1839, de 04 de maio de 2012, assim como orientação do Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG; 

→ a importância de propiciar aos gestores públicos, de forma sintetizada e objetiva, 

orientações acerca da cessão de servidores; 

→ que a cessão voluntária de pessoal somente deve ter lugar quando estiver 

presente o interesse público, com o intuito de colaboração entre órgãos e 

entidades públicos. 

O Decreto Municipal nº 1839, de 04 de maio de 2012, o qual regulamenta o artigo 92 da 

Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, dispõe sobre a cessão de servidores de órgãos 

e entidades da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional de 

Contagem, da seguinte forma: 

Art. 1º O servidor, detentor de cargo de provimento efetivo, 
pertencente aos Quadros Setoriais da Administração Direta e Indireta 
do Município de Contagem poderá ser cedido para ter exercício em 
outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, observado o interesse público e a 
demanda de serviço, nas seguintes hipóteses: 

I - para exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; 

II - em casos previstos em lei específica; 

III - em razão de convênios celebrados pelo Município. 

(...) 

Art. 3º A cessão de servidores de órgãos da Administração Direta será 
acompanhada e coordenada pela Diretoria de Administração e 
Remuneração de Pessoal, órgão pertencente à Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e na 
Administração Indireta, pelos órgãos responsáveis pela gestão de 
pessoas. 
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Art. 4º A instrução dos processos de cessão será feita da seguinte 
forma: 

I - solicitação da autoridade interessada na cessão do servidor, via 
ofício, ao Gabinete da Prefeita, especificando o motivo da requisição, 
qual função será desempenhada pelo mesmo, inclusive esclarecendo 
sobre a responsabilidade do ônus; 

II - registro do ofício na Diretoria de Administração e Remuneração 
de Pessoal ou órgão correspondente na Administração Indireta, com 
anuência prévia da Secretária Municipal de Administração ou da 
autoridade máxima da entidade, respectivamente; 

III - encaminhamento à Unidade de Lotação do servidor para 
manifestação da chefia imediata e anuência prévia do Secretário 
titular da Pasta, quando for o caso; 

IV - devolução à Diretoria de Administração e Remuneração de 
Pessoal ou órgão correlato na Administração Indireta, para 
elaboração do ato de cessão e sua publicação, no caso de 
autorização; 

V - na hipótese de não-autorização da cessão, a Secretaria Municipal 
de Administração ou a entidade da Administração Indireta, conforme 
o caso, comunicará ao órgão requisitante.  

Portanto, a cessão voluntária de pessoal se justifica em situação excepcional, uma vez 

que modifica temporariamente a situação funcional do servidor que se afasta, por um 

determinado tempo, das atividades do cargo para o qual foi nomeado; e somente deve 

ter lugar quando estiver presente o interesse público, com o intuito de colaboração entre 

órgãos e entidades públicos, observando-se, ainda, o princípio da legalidade, com todas 

as suas implicações e decorrências, a saber: princípios da finalidade, da razoabilidade, 

da proporcionalidade, da motivação e da responsabilidade do Estado. 

Nesse sentido, importante paradigma é a consulta n. 862.304, do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais (TCEMG), que assim se posiciona sobre a Cessão de Servidor 

ocupante exclusivamente de cargo comissionado: 

É vedada a cessão de servidor ocupante exclusivamente de 
cargo comissionado para outro órgão ou entidade pública por 
afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade e 
finalidade e por violação à regra do concurso público. 

É possível o deslocamento temporário de servidor ocupante 
exclusivamente de cargo comissionado para outro órgão ou 
entidade, por força de disposição em instrumento de 
cooperação técnica, para execução do objeto conveniado e 
mantido o vínculo com o órgão de origem no caso de 
desenvolvimento de ações especiais e programas de governo. 
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(...) 
A cessão de pessoal ocupante de cargo em comissão, seja ele de 
recrutamento amplo ou restrito, revela-se — à luz dos princípios 
gerais da administração pública — atentatória a todos aqueles 
princípios, porquanto é desarrazoado prover-se um cargo 
diretivo, de assessoramento ou de chefia e, em seguida, deslocar 
o servidor ali investido de forma distinta para o exercício de 
funções diferenciadas e de responsabilidade destacada, para 
prestar serviços a outro órgão ou entidade públicos. 

Nesta toada, quanto à cessão de servidor ocupante de cargo de 
recrutamento amplo, não sendo ele oriundo de cargos efetivos, 
a cessão constitui clara afronta aos princípios constitucionais 
da moralidade, razoabilidade e finalidade, podendo, também, 
esse procedimento violar a regra constitucional do concurso 
público.  

Com efeito, conforme já assinalou esta Corte, no parecer sobre 
a Consulta n. 443.034, o servidor ocupante do cargo é de 
recrutamento amplo e demissível ad nutum, tendo por suporte 
fático a estrita relação de confiança entre o servidor e a 
Administração que o nomeou. Assim, promover tal recrutamento 
e, ato contínuo, transferir o servidor para a supervisão de outro 
gestor, quando nada, é um paradoxo, pois a relação de 
confiança que justificou o provimento ficará desfigurada. 
(negritamos) 

Desta feita, em regra geral, a cessão de servidor titular exclusivamente de cargo em 

comissão de livre nomeação e exoneração para outro órgão público não é possível. 

Todavia, se for no interesse da Administração, o servidor pode ser temporariamente 

deslocado para atuar em cooperação técnica com outro órgão público, por força de 

disposição em instrumento de cooperação técnica, com a finalidade de executar o 

objeto pactuado, mantendo a integralidade do vínculo com o seu órgão cedente. 

É a orientação.  

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de janeiro de 2016.  

 
 

Nicolle Ferreira Bleme  
Auditora-Geral do Município  
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