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PROCESSO -TC-3971/2016  

JURISDICIONADO -CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA 

ASSUNTO               -CONSULTA 

CONSULENTE        -MARCOS JOSÉ BEIRIZ SOARES 

 

EMENTA 

 

1) GASTOS COM SERVIDOR CEDIDO – O REGISTRO PATRIMONIAL DA 

OPERAÇÃO REQUER A CONTABILIZAÇÃO PELO ÓRGÃO CEDENTE 

ATRAVÉS DA ATIVAÇÃO DE DIREITO DECORRENTE DO PAGAMENTO 

REALIZADO AO SERVIDOR CEDIDO. POSTERIORMENTE, NO ATO DO 

RESSARCIMENTO DA DESPESA PELO ÓRGÃO CESSIONÁRIO, O ATIVO 

DEVERÁ SER BAIXADO – 2) A DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA 

PELO ÓRGÃO CEDENT,E NO MOMENTO DO PAGAMENTO DO SERVIDOR 

CEDIDO, DEVERÁ, POSTERIORMENTE, SER ANULADA NO ATO DO 

RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO CESSIONÁRIO – 3) CÔMPUTO DAS 

DESPESAS COM SERVIDOR CEDIDO – NO CASO DE SERVIDORES 

CEDIDOS COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO, MEDIANTE POSTERIOR 

REEMBOLSO, O ENTE CEDENTE DEVE EMPENHAR E EXECUTAR AS 

DESPESAS DE PESSOAL NORMALMENTE. APÓS O RECEBIMENTO DO 

RESSARCIMENTO REALIZADO PELO ENTE CESSIONÁRIO, O CEDENTE 

DEVERÁ ANULAR AS DESPESAS E OS EMPENHOS CORRESPONDENTES 

EM SEUS REGISTROS. COM ISSO, AS DESPESAS COM PESSOAL 

CEDIDO NÃO FARÃO PARTE DOS CÁLCULOS DO LIMITE DE DESPESAS 

COM PESSOAL DO ÓRGÃO CEDENTE E SIM DO ENTE CESSIONÁRIO. 
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3971/2016, em que o 

Presidente da Câmara Municipal de Iconha, Sr. Marcos José Beiriz Soares, formula 

consulta a este Tribunal questionando o seguinte: 

 

Um servidor efetivo de um órgão é cedido a outro órgão. O órgão cedente 

continuará a fazer o pagamento das despesas decorrentes de seus 

vencimentos com todas as repercussões incidentes em folha de 

pagamento (incluindo a contribuição patronal e auxílio alimentação). E o 

cessionário fará o ressarcimento das despesas. 

Ocorre que o órgão cedente, por se tratar de uma Câmara Municipal, não 

pode obter outras receitas se não àquelas decorrentes do duodécimo. 

Desta forma, pairaram dúvidas no setor de contabilidade quanto à forma 

correta de se fazer os lançamentos contábeis à luz da legislação em vigor 

em face do estorno financeiro. Sendo elas: 

I- A devolução dos gastos com o servidor poderá permanecer com o 

órgão cedente ou deverá ser repassado (restituído) para o Município? 

II- Caso o valor restituído permaneça nos cofres do órgão cedente, 

quais os procedimentos a serem adotados pela contabilidade para 

estorno de despesa? 

III- As despesas com o servidor cedido serão computadas como 

despesas de pessoal no órgão cedente? 

 

Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre consulta que lhe 

seja formulada na forma estabelecida pelo Regimento Interno, conforme artigo 1º, 

inciso XXIV, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012: 

 

O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE 

MACEDO: 

 

1 RELATÓRIO              
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Versam os autos sobre consulta formulada pelo senhor Marcos José Beiriz Soares, 

Presidente Câmara Municipal de Iconha, de fls.01/10, solicitando resposta para a 

seguinte indagação: 

Um servidor efetivo de um órgão é cedido a outro órgão. O órgão cedente 

continuará a fazer o pagamento das despesas decorrentes de seus 

vencimentos com todas as repercussões incidentes em folha de 

pagamento (incluindo a contribuição patronal e auxílio alimentação). E o 

cessionário fará o ressarcimento das despesas. 

Ocorre que o órgão cedente, por se tratar de uma Câmara Municipal, não 

pode obter outras receitas se não àquelas decorrentes do duodécimo. 

Desta forma, pairaram dúvidas no setor de contabilidade quanto à forma 

correta de se fazer os lançamentos contábeis à luz da legislação em vigor 

em face do estorno financeiro. Sendo elas: 

I- A devolução dos gastos com o servidor poderá permanecer com o 

órgão cedente ou deverá ser repassado (restituído) para o Município? 

II- Caso o valor restituído permaneça nos cofres do órgão cedente, 

quais os procedimentos a serem adotados pela contabilidade para 

estorno de despesa? 

III- As despesas com o servidor cedido serão computadas como 

despesas de pessoal no órgão cedente? 

 

Recebida e conhecida, por atender aos requisitos de admissibilidade objetivos, o 

feito, por ordem do Conselheiro Relator, foi encaminhado ao Núcleo de 

Jurisprudência e Súmula – NJS, a fim de verificar se o teor da consulta já foi 

objeto de apreciação anterior por esta Corte, conforme art. 235, § 1º, da Resolução 

TC n. 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo – RITCEES). 

O referido Núcleo informou a inexistência no âmbito desta Corte de Contas de 

deliberações que respondam integralmente o objeto da presente consulta. 

Ultrapassada a fase de apreciação dos requisitos de admissibilidade os autos foram 

encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Recursos - SecexRecursos, 

quando restou verificado tratar-se de matéria eminentemente contábil, motivo pelo 

qual os autos foram devidamente encaminhados e analisados pela SecexContas 
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que emitiu a Manifestação Técnica 016/2017-7, de fls. 21/33. 

Ato seguinte, os autos retornaram à SecexRecursos que se manifestou por meio da 

Instrução Técnica de Consulta 002/2017-5, de fls. 35/45, cuja conclusão sugere que 

seja encampada a Manifestação Técnica 016/2017, de fls. 21/33, exarada pela 

Secex/Contas, conforme se transcreve: 

III. CONCLUSÃO 

 

Isto posto, sugere-se que a presente consulta seja conhecida, uma vez que foram 
atendidos os requisitos de admissibilidade, e, quanto ao mérito, no que diz respeito às 
questões apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, sugere-se que seja 
encampada a Manifestação Técnica 016/2017, de fls. 21/33, exarada pela Secex/Contas. 

 

É a nossa manifestação. 

Respeitosamente, 

Em 19 de julho de 2017. 

 
JOSÉ AUGUSTO MARTINS MEIRELLES FILHO 
Auditor de Controle Externo 
Matrícula nº 202.642 

 

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra 

do Excelentíssimo Procurador-Geral Luciano Vieira, de fls. 49, conforme transcrição. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, com fulcro no art. 3º, II, da Lei Complementar 
nº. 451/2008, oficia para que a presente consulta seja respondida nos exatos termos da 

Manifestação Técnica – MT nº 00016/2017-7
1
 e da Instrução Técnica de Consulta – ITC 

0002/2017-5
2
. 

 
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente 

em sessão de julgamento, na forma do inciso III
3
 do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como 

no parágrafo único
4
 do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12. 
 

 
Vitória, 16 de março de 2017. 

 
 

                                                           
1 Fls. 21/33. 
2 Fls. 35/45. 

3 Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei 

Orgânica: 

III - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou 

esclarecimento de matéria de fato; 
4 Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de 

procurador regularmente constituído.  

Parágrafo único. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas terá os mesmos poderes e ônus processuais do responsável e do 

interessado, observadas, em todos os casos, as prerrogativas asseguradas em lei. 
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LUCIANO VIEIRA 

PROCURADOR-GERAL 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

É o relatório. 

2  FUNDAMENTAÇÃO 

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na 

Instrução Técnica de Consulta 002/2017, de fls. 35/45, que encampou a 

Manifestação Técnica 016/2017, de fls. 21/33, exarada pela Secex/Contas, nos 

seguintes termos: 

“(...)  

II- MÉRITO 

Ultrapassada a fase de apreciação dos requisitos de admissibilidade, passou-se à análise 
do mérito, quando restou verificado tratar-se de matéria eminentemente contábil, motivo 
pelo qual os autos foram devidamente analisados pela Secex/Contas que emitiu a 
Manifestação Técnica 016/2017-7, de fls. 21/33, à qual se reporta e cuja proposta de 
encaminhamento se transcreve: 

Diante do exposto, propõe-se o seguinte: 
 

a) Responder ao consulente nos termos descritos pelo o item 2.3, com 

fundamentos no item 2.2 desta Manifestação Técnica; 
 
b) Encaminhar os autos à Secex/Recursos para que promova os impulsos 
seguintes. 
 

Item 2.2: 
 
Da fundamentação aos questionamentos: 
 
... 
 

Identificou-se o Acórdão 2316/2016 do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, proferido em 16 de maio de 2016, em decisão à consulta 
formulada pelo município de Bandeirantes, Processo 771628/15, onde 
consta referência à instrução por parte de sua Diretoria de Contas 
Municipais, amoldando-se ao caso presente: 

a) (...) 
No caso de servidores cedidos com ônus para o  cessionário 
mediante reembolso, o ente cedente deve empenhar e executar 
as despesas de pessoal normalmente. Após o recebimento do 
ressarcimento realizado pelo ente cessionário, o cedente deverá 
anular 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. Além disso, nos históricos dos 
lançamentos de anulação de despesas e empenhos devem 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: ACE66-A1A2A-9A480



                                  PARECER/CONSULTA TC-009/2017 

lb/lr 

 

 

constar a operação de reembolso e, caso seja necessário, em 
notas explicativas dos demonstrativos contábeis, para que fiquem 
explícitas as operações realizadas. 
 
 
Por fim, devem ser realizadas algumas ressalvas quanto aos 
procedimentos contábeis acima descritos. Em primeiro lugar, os 
procedimentos contábeis descritos não são definitivos, ou seja, 
podem ocorrer mudanças na forma de contabilização dos servidores 
cedidos, tanto pela Secretaria do Tesouro Nacional quanto por 
este Tribunal de Contas, pois podem ser encontradas maneiras 
contábeis mais apropriadas para tratar da cessão de servidores 
públicos. 
 
Em segundo lugar, deve ser ressaltado que o importante, neste 
caso de cessão de servidores com ônus para o cessionário, é que as 
despesas com o pessoal cedido não sejam consideradas como 
despesas efetivas do ente cedente, mas do ente cessionário, não 
devendo ser consideradas no limite de despesas de pessoal prevista 
na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo ser consideradas 
somente no ente cessionário. Além disso, os valores recebidos 
pelo ente cedente como reembolso não podem ser considerados 
como receitas, para que não  inflem o cálculo  da Receita Corrente 
Líquida e, com isso, aumentem indevidamente o limite de pessoal 
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou, caso o 
reembolso seja tratado como receita, deve ser tomado o cuidado de 
que tal receita não faça parte do cálculo da Receita Corrente Líquida. 
 
b) (...) 
 
Caso adotados os procedimentos contábeis descritos no 
questionamento anterior, os valores repassados aos servidores 
cedidos não impactarão as despesas de pessoal e não serão 
incluídos nos cálculos do limite de gastos com pessoal previsto na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, mesmo em relação ao Sistema de 
Informação Mensal – Atos de Pessoal deste Tribunal de Contas. 
 
c) (...) 
 
As obrigações trabalhistas devem ser recolhidas e declaradas no 
CNPJ do ente cedente, pois é com o ente cedente que os servidores 
cedidos mantêm vínculo estatutário ou trabalhista. Apesar dos 
servidores estarem prestando serviços para outros entes ou órgãos, 
os vínculos jurídicos existentes entre estes e o ente cedente não se 
alteram, pois a cessão de servidores ocorre de modo temporário, e 
não definitivo. 
 

d) (...) 

Caso adotados os procedimentos contábeis acima descritos, os 
valores dos reembolsos não transitarão por contas de receitas, 
servindo para anular as despesas e os empenhos das despesas dos 
servidores cedidos ou para ser tratado como consignação. 
 
 

Com base nos apontamentos realizados pela Diretoria de Contas 
Municipais do Tribunal de Contas do Paraná, em atendimento ao 
questionamento proposto pelo consulente, conforme contido na letra 
“Q3”, entende-se que o gasto de pessoal deverá ser contabilizado no 
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órgão cessionário, quando do repasse de recursos ao órgão cedente, 
tendo em vista ter sido ele o beneficiário do serviço prestado pelo 
servidor cedido, responsabilizando-se pelo gasto com pessoal. 

Esse entendimento é compartilhado pelo Tribunal de Contas de Minas 
Gerais, conforme processo de consulta 642.579, nos seguintes termos: 

Ressalta-se, no entanto, que a remuneração e os correspondentes 
encargos do servidor cedido integram o somatório das despesas de 
pessoal do órgão ou entidade que se responsabilizar pelo ônus da 
cessão, nos termos do ajuste a ser celebrado, sendo necessária 
também a observância do disposto na seção II da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 

O Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF da Secretaria do Tesouro 
Nacional refere-se à necessidade de anulação da despesa pelo órgão 
cedente para fins fiscais: 
 

No caso de pessoal requisitado entre órgãos e entidades, 
a despesa de pessoal será empenhada e executada pelo 
órgão ou entidade requisitante. Caso haja empenho e 
execução tanto no órgão requisitante como no órgão cedente, 
este ao receber o ressarcimento deverá proceder à 
anulação da despesa para fins fiscais. Se não houver 
ressarcimento a despesa pertencerá ao órgão cedente. 

 

O MDF atribui a responsabilidade pelo gasto com pessoal ao órgão 
cessionário, considerando sua responsabilidade pelo ônus da operação, 
competindo supletivamente ao cedente, caso não haja ressarcimento da 
despesa. 

Desse modo, no caso de servidores cedidos com ônus para o cessionário, 
mediante posterior reembolso, o órgão cedente deve empenhar e 
executar as despesas de pessoal normalmente. Após o recebimento do 
ressarcimento realizado pelo cessionário, o cedente deverá anular as 
despesas e os empenhos correspondentes em seus registros. Com isso, 
as despesas com pessoal cedido não farão parte dos cálculos de limite de 
despesas com pessoal do órgão cedente. 

Tais considerações atendem simultaneamente ao questionamento contido 
na letra “Q2”, quanto aos procedimentos a serem adotados na contabilidade 
do cedente para registro do estorno. Verifica-se que os procedimentos 
descrevem a anulação da despesa orçamentária pelo órgão cedente no 
ato do recebimento do ressarcimento, ocorrendo ainda reflexos no sistema 
patrimonial. 

Com relação aos registros patrimoniais, a Secretaria do Tesouro Nacional 
orienta a contabilização com base nos seguintes procedimentos 
apresentados pela Parte VI do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público – MCASP: 

15 - Como registrar a despesa com pessoal cedido com ônus, 
quando o servidor pertencer à outra esfera de governo e o 
pagamento forem efetuados antecipadamente pelo cedente? 
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Ressalta-se que se o ressarcimento ocorrer em outro exercício 
deverá ser registrado no órgão cedente a receita referente à 
restituição do valor pago na natureza 1922.07.00 – Recuperação 
de Despesas de Exercícios Anteriores, em conformidade com o art. 
38 da Lei nº 4.320/1964. 

 
Sendo assim, quanto ao questionamento contido na letra “Q2”, verifica-
se que a despesa orçamentária, realizada pelo órgão cedente no 
momento do pagamento do servidor cedido, deverá posteriormente ser 
anulada no ato do ressarcimento pelo órgão cessionário, em consonância 
com a decisão do TCE do Paraná e o MDF. 

O registro patrimonial da operação de cessão de servidor opera-se no órgão 
cedente através do surgimento de um ativo decorrente de créditos por 
cessão de pessoal, tendo em vista a realização de pagamento de 
despesa com o servidor cedido, ocorrendo baixa do ativo no momento do 
ressarcimento pelo cessionário. 

Ressalte-se que as orientações contidas no MCASP (Parte VI) fazem 
referência à hipótese de ressarcimento em exercício posterior, devendo 
ser registrada no órgão cedente a receita referente à restituição do valor 
pago na natureza 1922.07.00 – Recuperação de Despesas de Exercícios 
Anteriores, em conformidade com o art. 38 da Lei Federal 4.320/1964. 

Tais considerações são relevantes para a solução do questionamento 
apresentado na letra “Q1”, no que tange à possível necessidade de 
devolução dos recursos gastos com o servidor cedido pela Câmara 
Municipal. Passa-se, então, ao enfrentamento deste ponto do 
questionamento proposto pelo consulente. 

Tanto as orientações emanadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
assim como as disposições contidas no Acórdão 2316/2016 do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, fazem mera referência à restituição da 
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despesa ao órgão cedente, restando dúvida específica em relação à 
necessidade de devolução ao município dos valores gastos com a cessão 
de servidor, considerando hipoteticamente a Câmara Municipal na figura de 
órgão cedente. 

Conforme relatado anteriormente, o registro patrimonial da operação 
demonstra que a contabilização pelo órgão cedente ocorre através da 
ativação de um direito decorrente do pagamento de despesa ao servidor 
cedido. Posteriormente, no ato do ressarcimento, o ativo deverá ser 
baixado. Observa-se que a restituição decorre de obrigação assumida 
pelo órgão cedente, mas cuja responsabilidade pertence ao órgão 
cessionário, conforme hipótese proposta pelo consulente de cessão de 
servidor público com ônus ao cessionário. 

Dessa forma, não haveria necessidade de repasse dos recursos restituídos 
ao município, uma vez que não foi este que assumiu a obrigação pelo 
pagamento do servidor cedido, mas a Câmara Municipal na figura de 
órgão cedente. No entanto, destaca-se exceção estabelecida por expressa 
disposição legal. 

Em conformidade com as diretrizes do artigo 38 da Lei Federal 4.320/1964, 
observa-se determinação para registro da receita decorrente de anulação 
de despesa após o encerramento do exercício de competência: 

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. 
 
Conforme orientação do MDF, especificamente para caso de 
ressarcimento em exercício posterior, haveria a necessidade de registro 
de receita pelo órgão cedente: 

Na União, para os casos de servidores requisitados com ônus entre 
órgãos e entidades, a despesa de pessoal será empenhada e 
executada pelo órgão ou entidade cedente. Posteriormente, o órgão 
cedente será ressarcido pelo órgão requisitante e, ao receber o 
ressarcimento, deverá proceder à anulação da despesa e do 
empenho correspondente. Se o ressarcimento ocorrer em outro 
exercício, o valor da restituição deverá ser registrado como receita 
pelo órgão cedente, a título de Recuperação de Despesas de 
Exercícios Anteriores. 

 

Porém, por se tratar de Câmara Municipal figurando como órgão cedente, 
não haveria possibilidade do registro da receita em entidade desprovida de 
competência para arrecadar recursos, cuja atribuição recai sobre o 
Poder Executivo municipal, conforme disposição do Parecer Consulta 
TCEES 5/2009: 

Verifica-se, no que toca ao Poder Legislativo, existir o repasse pelo 
Poder Executivo de valores orçamentariamente pré-estabelecidos. 
Assim, o Tesouro Municipal tem a gestão da receita e das 
disponibilidades financeiras, transferindo recursos para o Legislativo 
realizar o pagamento de suas despesas. Os órgãos do Poder 
Legislativo não são arrecadadores, não havendo “receita” da Câmara 
Municipal, mas tão somente o repasse constitucionalmente 
assegurado. A autonomia do Poder Legislativo permanece 
assegurada na medida de sua participação na elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 

 

Em observância ao artigo 38 da Lei Federal 4.320/1964, assim como as 
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orientações emanadas pelo MCASP e o MDF da Secretaria do Tesouro 
Nacional, entende-se que a restituição da despesa com o servidor cedido 
deverá ser repassada ao município para registro como receita, 
excepcionalmente, caso a restituição da despesa ocorra em exercício 
posterior ao de sua competência. 

Em observância ao artigo 38 da Lei Federal 4.320/1964, assim como as 
orientações emanadas pelo MCASP e o MDF da Secretaria do Tesouro 
Nacional, entende-se que a restituição da despesa com o servidor cedido 
deverá ser repassada ao município para registro como receita, 
excepcionalmente, caso a restituição da despesa ocorra em exercício 
posterior ao de sua competência. 

 

Item 2.3: 

Das respostas aos questionamentos: 

1- A devolução dos gastos com o servidor poderá permanecer com o órgão 
cedente ou deverá ser repassado (restituído) para o Município? 

O registro patrimonial da operação requer a contabilização pelo órgão 
cedente através da ativação de direito decorrente do pagamento realizado 
ao servidor cedido. Posteriormente, no ato do ressarcimento da despesa 
pelo órgão cessionário, o ativo deverá ser baixado.   Nesse sentido, 
observa-se que a restituição decorre de obrigação assumida pelo órgão 
cedente, mas cuja responsabilidade pertence ao órgão cessionário, 
conforme hipótese proposta pelo consulente envolvendo cessão com ônus 
ao cessionário. 

Dessa forma, não haveria necessidade de repasse ao município dos 
recursos restituídos, uma vez que não foi este que assumiu a obrigação pelo 
pagamento do servidor cedido, mas a Câmara Municipal na figura de órgão 
cedente. No entanto, destaca-se exceção estabelecida por expressa 
disposição legal. 

Em observância ao artigo 38 da Lei Federal 320/1964, assim como às 
orientações emanadas pelo MCASP e MDF da Secretaria do Tesouro 
Nacional, entende-se que a restituição da despesa com o servidor cedido 
deverá ser repassada ao município e registrada como receita, 
excepcionalmente, caso a restituição ocorra em exercício posterior ao de 
competência da despesa. 

 

2- Caso o valor restituído permaneça nos cofres do órgão cedente, quais os 
procedimentos a serem adotados pela contabilidade para estorno de 
despesa? 

Verifica-se que a despesa orçamentária, realizada pelo órgão cedente no 
momento do pagamento do servidor cedido, deverá posteriormente ser 
anulada no ato do ressarcimento pelo órgão cessionário. 

Além disso, o registro patrimonial da operação de cessão de servidor opera-
se no órgão cedente através ativação de um direito decorrente de créditos 
por cessão de pessoal, tendo em vista a realização de pagamento de 
obrigação do órgão cessionário, ocorrendo a baixa do ativo no momento do 
ressarcimento da despesa. 

 

3- As despesas com o servidor cedido serão computadas como despesas 
de pessoal no órgão cedente? 

No caso de servidores cedidos com ônus para o cessionário, mediante 
posterior reembolso, o ente cedente deve empenhar e executar as despesas 
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de pessoal normalmente. Após o recebimento do ressarcimento realizado 
pelo ente cessionário, o cedente deverá anular as despesas e os empenhos 
correspondentes em seus registros. Com isso, as despesas com pessoal 
cedido não farão parte dos cálculos do limite de despesas com pessoal do 
órgão cedente. 

Importante salientar a existência de reflexos no cálculo da despesa de 
pessoal do órgão cedente, em função da ocorrência de ressarcimento pelo 
cessionário somente no exercício seguinte ao de sua competência, 
impossibilitando a anulação da despesa orçamentária executada. 

Neste sentido, sugere-se previsão no acordo de cessão de servidor público 
para antecipação da restituição pelo cessionário de valores pendentes do 
exercício, evitando-se reflexos no gasto de pessoal do órgão cedente pela 
ocorrência do ressarcimento apenas no exercício seguinte. 

Por fim, destaca-se adoção de ressalva quanto aos procedimentos 
contábeis descritos. Entende-se que tais procedimentos não são definitivos, 
podendo ocorrer mudanças na forma de contabilização das operações com 
cessão de servidores, tanto pela Secretaria do Tesouro Nacional quanto por 
parte deste Tribunal de Contas, quando do surgimento de métodos 
contábeis mais apropriados para o seu registro. 

 

 

III. CONCLUSÃO 

 

Isto posto, sugere-se que a presente consulta seja conhecida, uma vez que foram 
atendidos os requisitos de admissibilidade, e, quanto ao mérito, no que diz respeito às 
questões apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, sugere-se que seja 
encampada a Manifestação Técnica 016/2017, de fls. 21/33, exarada pela Secex/Contas. 

 

 

3  DISPOSITIVO 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o 

entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em 

manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador-Geral Luciano Vieira, VOTO  

para que a presente Consulta seja respondida nos seguintes termos: 

3.1 quanto ao primeiro questionamento (A devolução dos gastos com o servidor 

poderá permanecer com o órgão cedente ou deverá ser repassado (restituído) para o 

Município?) reiteramos a Instrução Técnica de Consulta 002/2017 que 

encampou a Manifestação Técnica 016/2017 no sentido de que o registro 

patrimonial da operação requer a contabilização pelo órgão cedente através da 

ativação de direito decorrente do pagamento realizado ao servidor cedido. 

Posteriormente, no ato do ressarcimento da despesa pelo órgão cessionário, o 
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ativo deverá ser baixado.   Nesse sentido, observa-se que a restituição decorre 

de obrigação assumida pelo órgão cedente, mas cuja responsabilidade 

pertence ao órgão cessionário, conforme hipótese proposta pelo consulente 

envolvendo cessão com ônus ao cessionário. 

Dessa forma, não haveria necessidade de repasse ao município dos recursos 

restituídos, uma vez que não foi este que assumiu a obrigação pelo pagamento 

do servidor cedido, mas a Câmara Municipal na figura de órgão cedente. No 

entanto, destaca-se exceção estabelecida por expressa disposição legal. 

Em observância ao artigo 38 da Lei Federal 320/1964, assim como às 

orientações emanadas pelo MCASP e MDF da Secretaria do Tesouro 

Nacional, entende-se que a restituição da despesa com o servidor cedido 

deverá ser repassada ao município e registrada como receita, 

excepcionalmente, caso a restituição ocorra em exercício posterior ao de 

competência da despesa. 

3.2 quanto ao segundo questionamento (Caso o valor restituído permaneça nos 

cofres do órgão cedente, quais os procedimentos a serem adotados pela contabilidade 

para estorno de despesa?) reiteramos a Instrução Técnica de Consulta 002/2017 

que encampou a Manifestação Técnica 016/2017 no sentido de que a despesa 

orçamentária, realizada pelo órgão cedente no momento do pagamento do 

servidor cedido, deverá posteriormente ser anulada no ato do ressarcimento 

pelo órgão cessionário. 

Além disso, o registro patrimonial da operação de cessão de servidor opera-se 

no órgão cedente através ativação de um direito decorrente de créditos por 

cessão de pessoal, tendo em vista a realização de pagamento de obrigação do 

órgão cessionário, ocorrendo a baixa do ativo no momento do ressarcimento 

da despesa. 

3.3 quanto ao terceiro questionamento (As despesas com o servidor cedido serão 

computadas como despesas de pessoal no órgão cedente?) reiteramos a Instrução 

Técnica de Consulta 002/2017 que encampou a Manifestação Técnica 

016/2017 no sentido de que no caso de servidores cedidos com ônus para o 
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cessionário, mediante posterior reembolso, o ente cedente deve empenhar e 

executar as despesas de pessoal normalmente. Após o recebimento do 

ressarcimento realizado pelo ente cessionário, o cedente deverá anular as 

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

despesas com pessoal cedido não farão parte dos cálculos do limite de 

despesas com pessoal do órgão cedente e sim do ente cessionário. 

Importante salientar a existência de reflexos no cálculo da despesa de pessoal 

do órgão cedente, em função da ocorrência de ressarcimento pelo cessionário 

somente no exercício seguinte ao de sua competência, impossibilitando a 

anulação da despesa orçamentária executada. 

Neste sentido, sugere-se previsão no acordo de cessão de servidor público 

para antecipação da restituição pelo cessionário de valores pendentes do 

exercício, evitando-se reflexos no gasto de pessoal do órgão cedente pela 

ocorrência do ressarcimento apenas no exercício seguinte. 

3.4 Reiteramos a Instrução Técnica de Consulta 002/2017 que encampou a 

Manifestação Técnica 016/2017 no sentido de destacar que a adoção de 

ressalva quanto aos procedimentos contábeis descritos. Entende-se que tais 

procedimentos não são definitivos, podendo ocorrer mudanças na forma de 

contabilização das operações com cessão de servidores, tanto pela Secretaria 

do Tesouro Nacional quanto por parte deste Tribunal de Contas, em 

decorrência de alterações das normas contábeis vigentes. 

Dê-se ciência ao consulente. 

 

 

PARECER CONSULTA 

 

RESOLVEM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de abril de dois mil e 

dezessete, à unanimidade, responder a presente consulta nos termos do voto do 

relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:  
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1. Quanto ao primeiro questionamento (A devolução dos gastos com o servidor 

poderá permanecer com o órgão cedente ou deverá ser repassado (restituído) 

para o Município?) reiteramos a Instrução Técnica de Consulta 002/2017 que 

encampou a Manifestação Técnica 016/2017 no sentido de que o registro 

patrimonial da operação requer a contabilização pelo órgão cedente através da 

ativação de direito decorrente do pagamento realizado ao servidor cedido. 

Posteriormente, no ato do ressarcimento da despesa pelo órgão cessionário, o 

ativo deverá ser baixado. Nesse sentido, observa-se que a restituição decorre 

de obrigação assumida pelo órgão cedente, mas cuja responsabilidade 

pertence ao órgão cessionário, conforme hipótese proposta pelo consulente 

envolvendo cessão com ônus ao cessionário. 

Dessa forma, não haveria necessidade de repasse ao município dos recursos 

restituídos, uma vez que não foi este que assumiu a obrigação pelo pagamento 

do servidor cedido, mas a Câmara Municipal na figura de órgão cedente. No 

entanto, destaca-se exceção estabelecida por expressa disposição legal. 

Em observância ao artigo 38 da Lei Federal 320/1964, assim como às 

orientações emanadas pelo MCASP e MDF da Secretaria do Tesouro 

Nacional, entende-se que a restituição da despesa com o servidor cedido 

deverá ser repassada ao município e registrada como receita, 

excepcionalmente, caso a restituição ocorra em exercício posterior ao de 

competência da despesa. 

2. Quanto ao segundo questionamento (Caso o valor restituído permaneça nos 

cofres do órgão cedente, quais os procedimentos a serem adotados pela 

contabilidade para estorno de despesa?) reiteramos a Instrução Técnica de 

Consulta 002/2017 que encampou a Manifestação Técnica 016/2017 no 

sentido de que a despesa orçamentária, realizada pelo órgão cedente no 

momento do pagamento do servidor cedido, deverá posteriormente ser 

anulada no ato do ressarcimento pelo órgão cessionário. 

Além disso, o registro patrimonial da operação de cessão de servidor opera-se 

no órgão cedente através ativação de um direito decorrente de créditos por 
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cessão de pessoal, tendo em vista a realização de pagamento de obrigação do 

órgão cessionário, ocorrendo a baixa do ativo no momento do ressarcimento 

da despesa. 

3. Quanto ao terceiro questionamento (As despesas com o servidor cedido 

serão computadas como despesas de pessoal no órgão cedente?) reiteramos 

a Instrução Técnica de Consulta 002/2017 que encampou a Manifestação 

Técnica 016/2017 no sentido de que no caso de servidores cedidos com ônus 

para o cessionário, mediante posterior reembolso, o ente cedente deve 

empenhar e executar as despesas de pessoal normalmente. Após o 

recebimento do ressarcimento realizado pelo ente cessionário, o cedente 

deverá anular as despesas e os empenhos correspondentes em seus registros. 

Com isso, as despesas com pessoal cedido não farão parte dos cálculos do 

limite de despesas com pessoal do órgão cedente e sim do ente cessionário. 

Importante salientar a existência de reflexos no cálculo da despesa de pessoal 

do órgão cedente, em função da ocorrência de ressarcimento pelo cessionário 

somente no exercício seguinte ao de sua competência, impossibilitando a 

anulação da despesa orçamentária executada. 

Neste sentido, sugere-se previsão no acordo de cessão de servidor público 

para antecipação da restituição pelo cessionário de valores pendentes do 

exercício, evitando-se reflexos no gasto de pessoal do órgão cedente pela 

ocorrência do ressarcimento apenas no exercício seguinte. 

4. Reiteramos a Instrução Técnica de Consulta 002/2017 que encampou a 

Manifestação Técnica 016/2017 no sentido de destacar que a adoção de 

ressalva quanto aos procedimentos contábeis descritos. Entende-se que tais 

procedimentos não são definitivos, podendo ocorrer mudanças na forma de 

contabilização das operações com cessão de servidores, tanto pela Secretaria 

do Tesouro Nacional quanto por parte deste Tribunal de Contas, em 

decorrência de alterações das normas contábeis vigentes. 

5. Dar ciência ao consulente. 
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Composição Plenária 

Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio 

Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator, 

José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em 

substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do 

Ministério Público Especial de Contas Luciano Vieira. 

 

Sala das Sessões, 25 de abril de 2017. 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Fui presente: 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas  

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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