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SEÇÃO I

DIÁRIO OFICIAL

Tendo Enrista o parecer da consultoria jurldica, ratifica a autorização supra.

LUIZ PAULO GU/MARAES
Diretor Administrativo
(09 15.742 - 30-11-93 - CRI 10.920,00)
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
Gabinete do Ministro
INSTRUO° NORMATIVA 59 10, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1993
MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DA ADMIN/STRAçÃO FEDERAL DA O
P RESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e
c onsiderando
o disposto no art. 93 da
Lei 0 5, 8.112, de 11/12/90, com a
redação dada pelo art. 22 da Lei n . 8.270, de
17/12/91, e no Decreto n .
925, de 10 /09/93, resolve: .

Baixar a presente Instrução Normativa (IN), destinada
discip/inar co p rocedimentos
operacionais para cessão de servidoresade
órgãos ou entidades da A dministração Pública Federa/.
2.
A
instrução
dos
processos
de
cessão
deverá
cumprir
a
seguinte
rotina, de acordo com o Decreto n . 925, de 10/09/93:
I - inciso I, art. 2 5 do citado decreto:
a) solicitação do Ministro de Estado ou titular de Secretaria
da
Presidência
da República do órgão co entidade interessado na colaboração
do servidor;
b) autorização da cessão, mediante .portaria publicada no Diário Presidência
Oficial da União, pelo Ministro 'de Estado ou titular de Secretaria
da
da Repúbliea do órgão ou entidade de lotação do servidor, conforme modelo anexo, da qual deverá constar:
- Nome do servidor.
r Cargo efetivo.
- Matricula co SIAPE.
- órgão cessionário.
- Cargo/função a ser ocupado.
- Amparo legal:
a) Lei na 8.112/90, art. 93, inciso I, para exercício de cargo
comissionado;
b) Legislação especifica, nos termos do inciso /I do art. 93
da Lei na 8.112/90. (Ex. art. 47 da Lei Complementar n
. 73, .de
10/02/93, inciso II, Art. 93, Lei n . 8.112/90).
=
- Res ponsabilidade do ónus.
- Processo na

II - inciso II, art. 25 do citado decreto:
da).2o/irlitarLdoldirágenteimrtmoido.órgãodde outroonter,jo
Estado,
o
daridor;
taria da b) anuência prévia do Ministro de Estado ou titular de Secreservidor; Presidência da República do órgão ou entidade de lotação do
c) autorização da cessão, mediante portaria publicada no Diário Oficial da União, pelo órgão Central do Sistema de Pessoal Civil SIPEC.

MANUAL DE REDAÇÃO DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

N? 228 Q UARTA47E1RA, 1 DEZ 1993
III - art. 3* do citado decreto:

ca;

a) s olicitação da Sec retaria-Geral da Pr esidência da Repúbli-

b) ap resentação do servidor pelo Ministro de Estado ou titular
de Se cretaria da
Presidência da República do respectivo órgão ou entidade de lotação. Neste caso, não se faz necessária a tramitação do processo pelo órgão Central do SIPEC.
3.
Publicado o ato de cessão, o servidor deverá ser apresentado
ao órgão ces
sionário, pelo respectivo dirigente de recursos humanos,
exceto no caso do Inciso III do item 2, desta IN.
4.
Findo o prazo da cessão ou cessado o interesse da colaboração
do s ervidor,
será o mesmo apresentado i mediatamente ao órgão de origem
pelo dirigente de recursos humanos do órgão
cessionário.
5.
A cessão
dos servidores de órgãos e entidades do Sistema de
Pessoal Civil
- SIPEC
será controlada pelo SIAPE.
5.1.
Para efeito do controle previsto neste item, no órgão de origem o s ervidor
deverá ser considerado Cedido e no cessionário Requisitado.
5.2.
Outras orientações eracionais necessárias, objetivando o
cumprimento desta d isposição,opserão
Recursos Humanos, desta Secretaria. t ransmitidas pela Subsecretaria de
6
As dúvidas que possam surgir na aplicação desta IN serão dirimidas peia
Sub secretaria de Recursos Humanos da SAI'.
7.
Esta
Instrução N ormativa entra em vigor na data de sua publicaç ão.
ROMILDO CARMIM
ANEXO
MODELO DE PORTARIA

O Ministro de Estado ou titular de Secretaria da Presidência
da República do órgão ou entidade de lotação do servidor, no uso de
suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 93 da Lei n .
8.112, de 11/12/90, com a redação dada pelo art. 22 da Lei n . 8.270, de
17/12/91, e na alinea . 12", inciso I do item 2 da IN SAI' n .
/93, resolve autorizar a cessão do (s) seguinte (s) servidor . (es),
pertencente (s) ao Quadro de Pessoal
, na forma abaixo indicada:
Nome: =minar o servidor que está sendo cedido
Cargo: mencionar a denominação, classe e padrão de vencimento
Matricula no S/APE: colocar o número respectivo
Para: órgão ou entidade cessionário
Cargo a ser ocupado: indicar conforme o caso
'AMparo legal:
a) Lei na 8 . 112/90, I art. 93, inciso I; ou
b) Legislação especifica
(Ex. art. 47 da Lei Complementar na
73, de 1 0/02/93, na forma do inciso
II do art. 93 da Lei n . 8.112/90)
Resp onsabilidade do ônus: órgão
dedente ou cessionário
Processo n . : apor o número do processo.
Ministro de Estado ou titular de Secretaria da PR
(Of. n9 1.709/93)

A maneira mais prática, correta e objetiva de se

REVISTA DO
INSTITUTO HISTÓRICO E

redigir comunicações oficiais.

GEOGRÁFICO BRASILEIRO

INFORMAÇÕES E VENDAS:
Imprensa Nacional, Caixa Postal 30.000
CEP 70604-980 Brasília, DF
Telefones: (061) 226-2586 e 313-9613
Faça seu pedido pelo Reembolso Postal

Os temas históricos brasileiros
em lima publicação trimestral
que reúne estudos, .
docuMentos, conferências,
reuniões e toda a produção
cientifica do IHGB.

INFORMAÇÕES E VENDA
Imprensa Nacional,
Caixa Postal 30.000, CEP 70604-900 Brasília, DF
Telefones: (061/ 226.2586 e 313-9613.
Faça seu pedido pelo Reembolso Postal.
•

Sujeito à majoração sem aviso prévio. I
Preço : CR$ 488, 00 Sujeito
incluídas despesas com remessa.I

