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RECOMENDAÇÃO Nº 01/2018 

 

 

Recomendada: Ilma. Sra. Roselene Monteiro Zanetti 

Secretária Municipal de Administração e Finanças do Município de Itarana-ES. 

 

 

Alerta / Recomendação – Cessão de 

Servidores. 

 

 

 

Senhora Secretária, 

 

Considerando que a Unidade Central de Controle Interno, deste Poder Executivo, fundamentada nos 

artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, incisos do artigo 14 da Lei Municipal 1048/2013, e 

ainda, Resolução nº 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, tem, no exercício 

do controle interno, também, atuação de caráter preventivo e concomitante, voltada tanto para a 

inibição e correção de atos como servir de instrumento auxiliar da gestão pública; 

 

Considerando que a Prefeitura Municipal, possui servidores públicos cedidos a outros órgãos, 

inclusive à Câmara Municipal de Itarana; 

 

Considerando o Parecer Consulta nº 09/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – 

TCE-ES, que dispõe sobre uma consulta formulada pela Câmara Municipal de Iconha sobre os gastos 

com servidores cedidos; 

 

Viemos perante Vossa Senhoria, em caráter orientador, informar e recomendar: 

 

1. Que ao realizar celebração de convênios de cessão de servidores a outros órgãos/entidades, 

deve-se observar que no Termo de Cessão, Convênio ou outro instrumento congênere, deve estar 

explicitado, na cláusula do pagamento, que o servidor é cedido com ônus total para o Cessionário 

mediante ressarcimento/reembolso ao Cedente. Neste caso, devemos considerar que o 

ressarcimento deve ser integral, englobando toda a remuneração e encargos trabalhistas e 

previdenciários referente ao servidor. 

 

2. Que o Município empenhe e execute as despesas com pessoal, normalmente, incluindo o servidor 

cedido, recolhendo e declarando as obrigações previdenciárias e trabalhistas no seu CNPJ, 

considerando que é com o ente Cedente que os servidores cedidos mantêm vínculo estatutário ou 

trabalhista, uma vez que mesmo os servidores prestando serviços para outros entes ou órgãos, os 

vínculos jurídicos existentes entre estes e o Município (Cedente) não se alteram, pois a cessão de 

servidores ocorre de modo temporário, não definitivo. 
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3. Que após o recebimento do ressarcimento realizado pelo ente Cessionário, o Município anule as 

despesas e os empenhos correspondentes em seus registros. Com isso, as despesas do pessoal 

cedido não farão parte dos cálculos de limite de pessoal previstos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Porém, se não houver ressarcimento a despesa pertencerá ao órgão Cedente. 

 

4. Que faça constar nos históricos dos lançamentos de anulação de despesas e empenhos, notas 

explicativas sobre as operações realizadas. Porém, devemos apontar que os procedimentos 

contábeis ora descritos, não são definitivos, ou seja, podem ocorrer mudanças na forma da 

contabilização dos servidores cedidos, tanto pela Secretaria do Tesouro Nacional quanto pelo 

Tribunal de Contas do Estado, onde encontramos as presentes orientações, considerando que 

podem ser definidas outras formas contábeis mais apropriadas para tratar da cessão de servidores 

públicos. 

 

Apontamos, ainda, que os valores recebidos pelo Município, como reembolso não podem ser 

considerados como receitas, para que não inflem o cálculo da Receita Corrente Líquida. 

 

Ressaltamos que se o ressarcimento ocorrer em outro exercício deverá ser registrada no Município 

Cedente, a receita referente à restituição do valor pago, tendo em vista as orientações contidas no 

MCASP (Parte VI), que fazem referência à hipótese de ressarcimento em exercício posterior, devendo 

o órgão cedente registrar a receita referente à restituição, na natureza 1922.07.00 – Recuperação 

de Despesas de Exercícios Anteriores, em conformidade com o art. 38 da Lei Federal 4.320/1964. 

 

Art. 38. Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício; quando 

a anulação ocorrer após o encerramento deste considerar-se-á receita do ano em 

que se efetivar. 

 

Alertamos e recomendamos, também, diante de todo o exposto, que seja realizada uma revisão nos 

convênios de cessão de pessoal, conforme disposições no Parecer Consulta nº 09/2017, do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo. 

 

Itarana/ES, 06 de julho de 2018. 

 

 

 

Adjar Fabiano De Martin 

Controlador Interno 

Poder Executivo 

Flávia Colombo Dal’Col 

Auditora Pública Interna 

Poder Executivo 

 


