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Lei nº 355/2019 Maurilandia do Tocantins, 21.março.2019 
 

Estabelece diretrizes para a 
cessão de servidores públicos 
efetivos para o quadro de 
pessoal da Comarca de Itaguatins 
do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins e dá outras 
providências. 

 
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA - TO, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica autorizada a cessão de servidores municipais 
efetivos para atuarem nas Serventias Judiciais da Comarca de 
Itaguatins do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
 
Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá 
editar o ato administrativo que executa e expressa as condições 
da cessão, nos termos do regramento constante da Lei 
Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000. 
 
Art. 2º - O Município de Maurilândia do Tocantins contribuirá 
para o ônus de custeio de despesa dos servidores públicos 
efetivos cedidos para as Serventias Judiciais da Comarca de 
Itaguatins do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
garantindo: 
 
I – a autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei 
orçamentária anual; 
 
II – o convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua 
legislação. 
 
Art. 3° - O ato administrativo que executa e estabelece as 
condições da cessão abrangerá, exclusivamente, os servidores 
públicos municipais efetivos aqueles ocupantes de cargo ou 
emprego público de provimento efetivo junto à origem, sendo 
vedada a cessão de servidores contratados em caráter temporário, 
de qualquer natureza, e de ocupantes de cargo em comissão, bem 
como de estagiários, sob pena de configurar burla ao instituto 
do concurso público na unidade cessionária. 
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Art. 4º - A formalização do ato administrativo para cessão de 
servidores municipais efetivos para atuarem nas Serventias 
Judiciais da Comarca de Itaguatins do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, deverá ser realizado por instrumento 
jurídico adequado: convênio, portaria, resolução, no qual 
deverão constar ao menos os fundamentos de interesse público que 
justificam a sua celebração, o ônus pelo pagamento da 
remuneração do servidor cedido e o respectivo tempo de vigência 
da cessão. 
 
Art. 5º - O prazo da cessão deverá ser estabelecido no ato 
administrativo, sendo vedada a cessão por prazo indeterminado, 
respeitado o pressuposto da temporariedade inerente às cessões, 
prevendo o início e o fim da execução do objeto, bem como a 
conclusão das etapas ou fases programadas, se houver, de modo a 
ocorrer por meio de prazo fixo e pré-definido, atendido o 
princípio constitucional da razoabilidade. 
 
Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Maurilândia do Tocantins – TO, 21 de 
março de 2019. 
 

 
Leoneide Conceição Sobreira 

Prefeita 
 


