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Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | ammpresidencia@gmail.com 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 063/PRESIDÊNCIA/2020 

Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020. 

 

 

Aos Senhores Prefeitos (as), 

 

 

              Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a), 

 

       Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, a 

Associação Mato-Grossense dos Municípios, através do seu 

Presidente Neurilan Fraga, encaminha por meio deste, Nota 

Técnica AMM n° 14/2020 (em anexo), que traz orientações a 

respeito dos valores das despesas com pessoal das 

Organização da Sociedade Civil que atuam na atividade-fim 

do ente da Federação e que recebam recursos financeiros 

da administração pública. 

 

            Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos 

a disposição para eventuais dúvidas. Aproveitamos o ensejo para 

renovarmos nossos protestos de estima e consideração.  

 

Atenciosamente, 

 

       NEURILAN FRAGA 

      PRESIDENTE 

http://www.amm.org.br/
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PORTARIA STN nº 377/2020 e 

NOTA TÉCNICA SEI Nº 45799/2020/ME 
 
Orientações a respeito do registro dos valores das despesas com pessoal das Organização da 

Sociedade Civil que atuam na atividade-fim do ente da Federação e que recebam recursos 
financeiros da administração pública. 
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                                                    NOTA TÉCNICA/AMM – Nº14/2020 
Área Técnica: Contábil, Financeira e Fiscal 

 

 
PORTARIA STN nº 377/2020 e 

NOTA TÉCNICA SEI Nº 45799/2020/ME 
 
Orientações a respeito do registro dos valores das despesas com pessoal das Organização da 

Sociedade Civil que atuam na atividade-fim do ente da Federação e que recebam recursos 
financeiros da administração pública. 

 
 

ASSUNTO: Contratação Indireta x Despesa de Pessoal – 

Possibilidade conforme Portaria STN nº 377/2020, N.T. SEI 

nº 45.799/2020/ME e Lei Estadual nº 11.082 de 14 de 

janeiro de 2020.  

1 . Introdução  

 

Em julho de 2020, a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, por intermédio da Portaria 

STN nº 377/20201, alterou a 10ᵃ edição do Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF e incluiu em 

seu texto novos prazos de regulamentação das relações contratuais com as Organização da 

Sociedade Civil, que atuam na atividade-fim do ente da Federação e que recebam recursos 

financeiros da administração pública, cujo valor da contratação será incluso no cômpito de 

despesa de pessoal. Na ocasião, a AMM editou a Nota Técnica/AMM nº 06/20202 a qual 

abordou o assunto.  

.                   Com a Nota Técnica SEI nº 45799/2020/ME3, Ministério da Economia, a STN, 

objetiva dar cumprimento ao disposto na Portaria STN nº 377/2020, no que tange à definição 

de conceitos, das rotinas contábeis, incluindo as devidas classificações orçamentárias.  

A citada Portaria define que até o final do exercício de 2021, os entes da Federação 

deverão avaliar e adequar os respectivos dispositivos contratuais bem como os procedimentos 

de prestação de contas para o cumprimento integral das disposições e da Portaria porque as 

regras serão plenamente aplicáveis a partir do exercício de 2022.  

A seguir, passamos a dispor o assunto da forma que se apresenta: 

                                                             
1 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-377-de-8-de-julho-de-2020-265866823 
2 Disponível em: encaminhada aos municípios por meio do ofício da Presidência/AMM nº 040/2020 
3 Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:9782 

http://www.amm.org.br/
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2. Da Portaria STN nº 377/2020 

 

A Portaria STN nº 377/2020, está em pleno vigor, e o seu principal objetivo é a definição 

de um cronograma acompanhado de atribuições para adequar as contratações de serviços que 

envolvem pessoal à regra que determina a inclusão destes valores em despesa de pessoal 

com efeitos em resultados fiscais. Vejamos:   

 
Quadro I 

PORTARIA STN Nº 377/2020 

“OSCIP X DESPESA DE PESSOAL” 
PRAZOS 

          Fonte: elaboração própria com base na Portaria STN nº 377/2020. Quadro apresentado na NT/AMM nº 06/2020 

 

Assim, a STN, com a Nota Técnica SEI nº 45799/2020/ME, cumpre a sua tarefa 

atribuída a ela na Portaria nº 377/2020 e orienta no seu artigo 1º a respeito da definição da 

classificação orçamentária que possibilita o registro dos valores das despesas com pessoal das 

Organizações da Sociedade Civil que atuam na atividade-fim do ente da Federação e que 

recebam recursos financeiros da administração pública. Para tanto, atuou de forma mais 

abrangente e expressamente abordou as contratações em todas as suas espécies e 

possibilidades, trazendo inclusive alguns conceitos técnicos para não deixar dúvidas quanto à 

aplicabilidade e ao seu real alcance.  

 

NV PRAZO  ATRIBUIÇÃO DA STN ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO 

Art. 1º 
 

Até o final do exercício de 
2020 

Definir as classificações orçamentárias.  
 

 finalidade: tornar possível a operacionalização do 
adequado registro dos montantes das despesas com 

pessoal das Organização da Sociedade Civil, que 
atuam na atividade-fim do ente da Federação e que 

recebam recursos financeiros da administração 
pública 

 

§ 1º  
 

Até o final do exercício de 
2021 

 os entes da Federação deverão 
avaliar e adequar os respectivos 

dispositivos contratuais 
 e 

adequar os procedimentos de 
prestação de contas das 

Organização da Sociedade Civil 
para o cumprimento integral das 

disposições do caput. 

 
Exercício de 2018 a 2021 

§ 2º 

 Permite-se, excepcionalmente,  que os montantes 
referidos no caput não sejam levados em 

consideração no cômputo da despesa total com 
pessoal do ente contratante 

 

 
A partir de 2022 

plenamente aplicáveis as regras definidas 
conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais 

vigente. 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 Associação Mato-grossense dos Municípios 
                                                    www.amm.org.br | ammpresidencia@gmail.com   5 

__________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.050-902 - Cuiabá / MT 

 

3. Dos conceitos e da abrangência da Nota Técnica SEI nº 45799/2020/ME 

 

       3.1 Dos Conceitos  

 

             3.1.1. Terceirização  

 

 Corresponde à transferência de um determinado serviço à outra empresa. É constituída 

por contratação de cooperativas, de consórcios públicos, de organizações sociais, de 

empresas individuais ou de outras formas assemelhadas para a prestação de serviços 

públicos. As contratações por intermédio de quaisquer um desses arranjos são denominadas, 

individualmente, de “contratação indireta”. (Item 3.). 

 

           3.1.2 Atividade finalística  

 

 Conjunto de tarefas estratégicas que agregam resultado ao público alvo e que são 

responsáveis pela maior parte dos resultados da organização. É a prestação de serviços à 

sociedade. (Item 6.).  

 

         3.1.3 Atividade meio  

 

 Serviço necessário às atividades da organização, mas que não tem relação direta com 

a atribuição principal, constituindo-se no conjunto de tarefas de rotina e periféricas. (Item 6.).  

 

        3.1.4 Contratação indireta  

 

Transferência de um determinado serviço à outra empresa inclusive aquelas nos 

arranjos jurídicos como Consórcios Públicos, Organizações Sociais, Cooperativas, Empresas 

Individuais ou outras formas assemelhadas para a prestação de serviços públicos. (Item 3.). 

 

 

 

 

http://www.amm.org.br/
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        3.1.5 OSCIP4  

 

São pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por iniciativas de 

particulares, para desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado, com incentivo e 

fiscalização do Poder Público, mediante vínculo jurídico instituído por meio de Termo de 

Parceria. (Nota de rodapé nº 3).   

 

        3.2  Da abrangência  

 

A abrangência se estende àquelas contratações com o terceiro setor, que são as 

OSCIPs, Organizações Sociais. Além destas, inclui-se as Cooperativas, os Consórcios 

Públicos, as Empresas Individuais e qualquer outra forma assemelhada de contratação de 

serviços que envolve pessoal. (Item 3.) 

Como o termo “outra forma assemelhada” é genérico, infere-se que as fundações, 

associações, instituições, entidades, de direito público ou privado, estão todas inclusas neste 

conceito inclusive as filantrópicas com ou sem qualificação CEBAS5.  

 

4 . Da aplicabilidade  

 

Compreendidos os conceitos, a nota técnica em apreço faz referência à dotação 

orçamentária trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, especificamente, reservada às 

contratações indiretas denominada por “Outras Despesas de Pessoal6”. Justifica-se a sua 

existência exatamente para evitar que, com a terceirização dos serviços, um percentual 

superior aos limites ficasse comprometido com pessoal, definindo que os valores do contrato 

de terceirização de mão de obra, que em tese, se referem à substituição de servidores e 

empregados públicos, fossem registrados em campo apropriado. (Item 4.). 

                                                             
4 As organizações da sociedade civil são entidades nascidas da livre organização e da participação social da 
população que desenvolvem ações de interesse público sem visarem ao lucro. O termo “organização da sociedade 
civil”(OSC) representa apenas a forma mais recente de fazer referência àquelas entidades antes denominadas 
“organizações não governamentais” (ONG). As OSCs podem ser qualificadas como Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público(OSCIP) ou como Organização Social (OS) desde que cumpram certos requisitos estabelecidos 
em lei.(https://mapaosc.ipea.gov.br/ajuda.html)(NT SEI nº 45799/2020/nota de rodapé nº 1) 
5 CEBAS:Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde . Disponível em: 
https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificar-se-como-entidade-beneficente-de-assistencia-social-em-saude  e 
entidades filantrópicas .Ver https://www.filantropia.ong/informacoes/revista_filantropia_responde 
6 LRF – Artigo 18, §1º 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
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A Portaria STN nº 377/2020 define que os municípios terão até final de 2021 para 

efetuar “ajustes em seus contratos públicos” e “adequar os procedimentos de prestação de 

contas” em conformidade com as novas regras que serão definidas para as contratações com 

as OSCIPs e OSs, Cooperativas, Empresa Individual e outros assemelhados que atuam na 

atividade-fim do ente da Federação e que recebam recursos financeiros da administração 

pública.  

 

Mas afinal, a terceirização (contratação indireta), nos termos da Portaria STN nº 

377/2020 e da Nota Técnica SEI nº 45799/2020/ME, será ou não computada como despesa 

de pessoal, e quando?  

 

Para pergunta direta, resposta direta. Sim, será computada como despesa de pessoal. 

Na execução orçamentária do exercício de 2022.  

 A Contração indireta, deverá ser incluída no total apurado para verificação dos limites 

de gasto com pessoal cuja contratação seja abrangente à atividade-fim da instituição ou 

inerentes às categorias funcionais contempladas pelo respectivo Plano de Cargos, Carreira e 

Salários- PCCS do quadro de pessoal do município. (Item 5. ). 

A regra retro citada, além de refletir na consolidação das contas nacionais, está 

relacionada à busca permanente do equilíbrio das contas públicas, que no entendimento da 

STN, as contratações indiretas, em qualquer modalidade7 e outra assemelhada (item 10.), 

podem representar uma ampliação da margem de expansão da despesa com pessoal, e dessa 

forma, poderá ocorrer o comprometimento do equilíbrio intertemporal das finanças públicas, o 

que poderá inviabilizar a prestação de serviço ao cidadão. (Item 7.). 

 

             4.1 Das Situações de Contratação Indireta  

 

Com o objetivo de identificar quais despesas com pessoal decorrentes da contração de 

serviços públicos finalísticos de forma indireta devem ser incluídas no cálculo da despesa com 

pessoal, para fins de cumprimento dos limites estabelecidos na LRF, a nota técnica traz 

definida algumas situações relacionadas a esse tipo de contração. (Item 7.). São elas: 

                                                             
7 . Com base nas situações descritas, deverão ser incluídas no cômputo das despesas com pessoal, as despesas com 
a contratação por meio de cooperativas, de empresas individuais ou outra forma em que seja possível identificar a 
remuneração individualizada, conforme descrito na situação 1, e as despesas com pessoal que exerce atividade-
fim nas organizações sociais ou em outras entidades com contrato de gestão. (Itens  9. e 10.) 

http://www.amm.org.br/
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Quadro II 
SITUAÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDIRETA  

Nota Técnica SEI nº 45799/2020/ME 

SITUAÇÃO CONDIÇÃO 

7.1 

Situação 1 

– Contratação de 
cooperativas , de 

empresas individuais 
e outras formas as 

semelhadas 

As contratações dos serviços de profissionais relacionados à atividade finalística dos 
entes por meio de cooperativas, de empresas individuais, ou de outras formas as 
semelhadas, em regra, permitem a identificação e o relacionamento da mão de obra 
com o serviço prestado. Nessas situações, as despesas devem ser consideradas como   
substituição   de   servidores   e   empregados   públicos e, por conseguinte, 
contabilizadas na mesma classificação orçamentária utilizada para "Outras Despesas de 
Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização".  Dessa forma, essas despesas são 
incluídas no cômputo da despesa com pessoal. (Grifo nosso). 

7.2. 

Situação 2 

– Contratação de 
Organização da 
Sociedade Civil 

Em relação às Organização da Sociedade Civil, como regra geral, verifica-se duas formas 
de abordagem. A primeira está relacionada à contratação de uma organização que atua 
em determinado setor de interesse social e que recebe apoio do setor público para 
ampliar essa atuação com vistas à consecução do interesse comum. Na maioria desses 
casos, não é possível relacionar a transferência de recursos à contratação de mão de 
obra para determinado serviço público, pois a entidade possui outras fontes de custeio® 
dos seus serviços. (Grifo nosso). 

®  

Outras Fontes de Custeio - As principais fontes de recursos das OSC, são as dotações realizadas 
por pessoas físicas ou jurídicas e as parcerias celebradas com a Administração Pública. Apesar da 
presença da expressão “entidade privada sem fins lucrativos” caracterizar o sentido de OSC, não 
há qualquer proibição legal para que essas entidades busquem outras fontes de recursos para 
financiarem suas atividades, mas desde que as receitas obtidas por meio dessas outras 
operações sejam aplicadas nos seus objetivos sociais. Dessa forma, as outras fontes de recursos 
podem ter várias origens, como locação de imóveis, comercialização de produtos, prestação de 
serviços e a realização de eventos. (Nota de rodapé nº 2) 

 

Nesses casos, as transferências a essas entidades e suas respectivas despesas com 
pessoal não devem ser consideradas no cômputo da despesa com pessoal, para fins dos 
limites da LRF. De acordo com esse entendimento, a classificação orçamentária dessas 
despesas deve refletir a natureza do gasto, qual seja, contribuições, auxílios ou 
subvenções sociais. (Grifo nosso). 

Como exemplo, tem-se as transferências para Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP), e outras Organização da Sociedade Civil, por meio de termo de 
cooperação, termo de fomento, termo de parceria, contrato de direito público ou 
convênio, com o objetivo de apoiar e fomentar a prestação de serviços públicos 
desenvolvidos por essas entidades . 

7.3. 

Situação 3 

- Contratação de 
Organizações Sociais e 
Outras entidades por 

Ainda em relação às Organização da Sociedade Civil, outra situação está relacionada aos   
casos   em que   essas   organizações   administram estruturas   pertencentes   à 
administração pública ou são responsáveis pela execução de serviços públicos de 
responsabilidade do ente, tendo, nesses casos, as despesas relacionadas a esses serviços 
custeadas pelo Poder Público. Nessa situação encontram-se as organizações sociais e 
outras entidades que firmaram contrato de gestão com o poder público. (Grifo nosso) 

http://www.amm.org.br/
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meio de contrato de 
gestão 

Observa-se que as transferências de recursos a essas organizações não têm como 
objetivo apoiar ou fomentar as atividades já realizadas por elas, mas custear o serviço 
público de responsabilidade do ente público que será gerido e executado pela 
organização. Portanto, do total de recursos transferidos, será necessário identificar o 
valor utilizado no custeio das despesas com pessoal relacionadas à atividade finalística do 
ente da federação para que esse valor seja incluído no cômputo da despesa com pessoal. 
(Grifo nosso) 

Ressalta-se que as transferências a essas organizações não devem ser classificadas 
orçamentariamente como contribuições, auxílios ou subvenções   sociais.  Essas 
transferências devem ser classificadas em codificação específica que identifica as 
despesas de transferências para entidades que possuem contrato de gestão com poder 
público. O montante desses recursos utilizados no custeio das despesas com pessoal 
relacionado à atividade-fim deverá ser controlado de forma gerencial em contas de 
controle que serão criadas para esse fim. (Grifo nosso) 

7.4 . 

Situação 4 

– Compra de Serviços 
de Instituições 

Privadas 

Há também as situações de compra de serviços de instituições privadas, como, por 
exemplo, a compra de leitos em hospitais ou de vagas em escolas. Observa-se que, 
nesses casos, existe uma instituição que fornece serviços à população e, como somente 
uma parcela desses serviços prestados será custeada pelo poder público, não há como 
separar a mão de obra que atua no atendimento ao usuário privado ou ao usuário 
custeado pelo setor público. (Grifo nosso).  

Nesses casos, observa-se o mesmo entendimento descrito na situação 2, ou seja, as 
despesas referentes à compra dos serviços e à despesa com pessoal das prestadoras de 
serviço não devem ser consideradas no cômputo da despesa com pessoal, para fins dos 
limites da LRF. (Grifo nosso).  

Outras 

É importante esclarecer que as situações apresentadas são exemplos que ocorrem na 
gestão pública e que podem haver outras não descritas que devem ser analisadas com a 
mesma lógica, ou seja, quando for possível identificar que a remuneração da mão de 
obra relacionada à atividade-fim do ente público é custeada com recursos públicos, 
essa despesa deverá ser incluída no cômputo da despesa com pessoal, para fins de 
verificação dos limites estabelecidos na LRF. (Grifo nosso).  

 

Observa-se que para todas as situações previstas acima (7.1;7.2;7.3;7.4 e Outras), as 

condições para incluir a despesa correspondente no cômpito da despesa de pessoal, é a 

essência da contratação. Ou seja, se a atividade está caracterizada atividade-fim do ente ou 

não, ou se o cargo está, ou não, abrangido pelo PCCS do município.  

 

No item 7.4 – compras de serviços de instituições privadas, julgamos vago a 

situação trazida à baila, e não alcança a realidade de algumas regiões do nosso país. Na ótica 

de municípios pequenos, geralmente não há leitos em hospitais a comprar, mas sim há 

necessidade de contratar especialidade médica, pessoa jurídica, para fornecer consultas, 

assim como contratação de laboratórios para fornecimento de exames para diagnósticos, para 
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só então, fazer o devido encaminhamento ao hospital de referência. Muitas das vezes o gestor 

se vê em uma situação complicada, na qual tem que escolher: Ou atende a lei ou salva vidas!    

A separação da natureza dos serviços é fator importante nas contratações. Dois pontos 

a serem observados. São eles: se a contratação está voltada para “apoio da administração 

pública devido ao interesse comum” de alguma organização que já atua em determinado 

seguimento da economia (saúde, educação etc), e que fornece serviço ao município e a outros 

clientes; Ou se a contratação será com organização cuja principal ou única atividade é aquela 

de “responsabilidade da administração pública e as transferência de recursos por ela 

efetuados, são para custear o empreendimento”. (Situações 7.2 e 7.3). Considerando estes 

casos, o primeiro (apoio) não é computado como despesa de pessoal, apenas o segundo 

(responsabilidade) caso que deverá ser contabilizado de forma a evidenciar sua característica e 

que diretamente surtirá efeitos fiscais.  

 

5. Da Contabilização  

 

         5.1 Organizações Sociais e Outras Entidades com Contrato de Gestão 

 

As entidades públicas que firmarem contrato de gestão com as organizações sociais ou 

demais entidades privadas sem fins lucrativos devem classificar a despesa orçamentária 

segundo a sua natureza, conforme diagrama a seguir (item 11.): 

 

             Diagrama I                                           
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Por força de suas funções, a STN8 como Órgão Central do Sistema de Contabilidade 

Federal, e o Ministério da Economia9 responsável por estabelecer as classificações 

orçamentárias da receita e da despesa, em conjunto,  editaram a Portaria nº 58/202010 a qual 

alterou a Portaria STN nº 163/2001 e incluiu o novo elemento 85 -Transferência por meio de 

Contrato de Gestão, exclusivamente para contabilizar as Transferências às organizações 

sociais ou outras entidades privadas sem fins lucrativos para execução de serviços no âmbito 

do contrato de gestão firmado com o Poder Público." 

 Um ponto a ser observado, é que na nota técnica em apreço, expressamente prevê a 

contabilização do valor integral neste elemento sem a necessidade de especificar o objeto do 

gasto (Pessoal, Serviço, Material etc) (item 13.), ficando para o momento da contabilização da 

prestação de contas a identificação da destinação do recurso. Para tanto, o valor da despesa 

de pessoal que caracteriza atividade fim deverá ser classificado, mensalmente, em contas de 

controles criadas com fins específicos de viabilizar esta segregação (item 14). Sendo assim, o 

valor da prestação de contas correspondente irá identificar o gasto com folha de pagamento 

(atividade-fim) das organizações e compor a base de cálculo de despesa de pessoal do 

município para fins fiscais.   

 

          5.2 Cooperativas, Empresas Individuais e Outras formas assemelhadas 

(exceto OSCIPs e OSs) 

 

Na execução orçamentária, as despesas com a contratação por meio de Cooperativas e 

de Empresas Individuais e outras formas assemelhadas devem ser classificadas, segundo a 

sua natureza, conforme diagrama seguir. (Item 15.):  

 

 

 

  

                                                             
8  inciso I do art. 17 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976/2009 
9 art. 9º, inciso VII, do Anexo LDO Decreto nº 9.035, de 20 de abril de 2017 
10 PORTARIA CONJUNTA Nº 58, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 
Art. 1º Incluir, na alínea "D" dos incisos I e II do Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, o 
seguinte elemento de despesa e respectivo conceito e especificação: 
"85 - Transferências por meio de Contrato de Gestão 
Disponível em : https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-conjunta-n-58-de-16-de-setembro-de-2020-
278152630 
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  Diagrama II                                         

 

6. Do Evento Contábil  

 

  6.1 Transferências às Organizações Sociais e demais Entidades Privadas em fins 

lucrativos que firmaram Contrato de Gestão (item 16.): 

Quadro III 
EVENTOS CONTÁBEIS 

Nota Técnica SEI nº 45799/2020/ME 
INSTITUIÇÃO ATO EVENTO CONTÁBIL NAT.DESPESA 
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E

S
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Ã
O

 

ASSINATURA  
 

DO CONTRATO DE 
GESTÃO 

 Natureza da Informação: Controle -  Atos Potenciais 

 
D 7.1.2.3.1.06.00 Contrato de Gestão 
C 8.1.2.3.1.06.01 Contrato de Gestão– a executar 

 

EMPENHO 
 

 DA DOTAÇÃO PARA 
TRANSFERÊNCIA 

PARA AS 
ORGANIZAÇÕES 

SOCIAIS 

Natureza da Informação: Orçamentária 

D 6.2.2.1.1.00.00 Crédito Disponível 
C 6.2.2.1.3.01.00  Crédito Empenhado a Liquidar 

3.3.50.85 - 
Transferências por 

meio de Contrato de 
Gestão 

Natureza da Informação: Controle  -  Disponibilidade  

 
D 8.2.1.1.1.xx.xx  Disponibilidade por Destinação de Recursos 
C 8.2.1.1.2.xx.xx  DDR Comprometida por Empenho 

 

LIQUIDAÇÃO 
 

 DA DESPESA 
REFERENTE ÀS 

TRANSFERÊNCIAS 
ÀS ORGANIZAÇÕES 

SOCIAIS 

Natureza da Informação: Patrimonial 

D 3.5.3.1.1.04 .00 Transferências por meio de Contrato de Gestão 
C 2.1.5.9.1.00.00  Demais Transferências a Pagar/Consolidação (F) 

 

Natureza da Informação: Orçamentária 

D 6.2.2.1.3.01.00  Crédito Empenhado a Liquidar 
C 6.2.2.1.3.03.00  Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
 

 

 

 

 

3.3.50.85 - 
Transferências por 

meio de Contrato de 
Gestão 
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Natureza da Informação: Controle - Atos Potenciais 
 
D 8.1.2.3.1.06.01  Contrato de Gestão – a executar 
C 8.1.2.3.1.06.02  Contratos de Gestão – executados 
 

Natureza da Informação: Controle – Disponibilidade 
 

D 8.2.1.1.2.xx.xx  DDR Comprometida por Empenho 
C 8.2.1.1.3.01.00 DDR Comprometida por Liquidação 

 

PAGAMENTO 
 

DA DESPESA 
REFERENTE ÀS 

TRANSFERÊNCIAS 
ÀS ORGANIZAÇÕES 

SOCIAIS 

Natureza de Informação Patrimonial 

D 2.1.5.9.1.00.00 Demais Transferências a Pagar-Consolidação (F) 
C 1.1.1.1.1.xx.xx     Caixa e Equivalentes de Caixa 

 

Natureza da Informação: Orçamentária 

D 6.2.2.1.3.03.00 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
C 6.2.2.1.3.04 .00 Crédito Empenhado Liquidado Pago 
 
Natureza da Informação: Controle – Disponibilidade 
 
D 8.2.1.1.3.01.00    DDR Comprometida por Liquidação 
C 8.2.1.1.4 .0 0 .0 0  DDR Utilizada 

3.3.50.85 - 
Transferências por 
meio de Contrato de 
Gestão 

 

 

Quadro IV 
CONTABILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA FINS FISCAIS 

Nota Técnica SEI nº 45799/2020/ME 

 
INSTITUIÇÃO ATO EVENTO CONTÁBIL PERÍODO  

CONTRATAÇÃO 
INDIRETA 
Atividade-fim 

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 
SOBRE OS 

GASTOS COM 
PESSOAL 

 

 

Natureza da Informação: Controle 

Prestação de Contas 

 

D 7.0.0.0.0.00.00    Controles da Despesa com Pessoal para fins da LRF 

 C 8.0.0.0.0.00.00    Despesa com Pessoal nas Entidades com Contrato de Gestão 

 

MENSAL 

 

 

Ressalta-se que em geral, os contratos de gestão e outros assemelhados, ao serem 

contabilizados, em sua maioria, eram repassados os valores nos respectivos elementos. Com 

esta Portaria e com a Nota Técnica que definem critérios de registros, modificaram o momento 

de especificação do gasto, deixando-o para a ocasião da prestação de contas, mensalmente, e 

não mais no momento do repasse. Com isso, o controle da prestação de contas e a forma de 

recepcioná-la, deverão ser mais criteriosos do que são atualmente, devido ao fato de que seu 

registro poderá afetar diretamente o índice de despesa de pessoal, impactando o resultado 

fiscal do período.  
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Outro item que deverá ter atenção especial, trata-se dos cargos contemplados no 

PCCS, os quais, em tese, não poderão ser terceirizados uma vez que já há previsão legal da 

sua existência no quadro administrativo.  

Para o TCU, em regra, a contratação de terceiros para executar serviços compatíveis 

com as atribuições de cargo ou emprego constante no PCCS, configura fraude ao princípio 

constitucional do concurso público11.  

Não é demais lembrar que a Portaria STN nº 377/2020, como regra, define que os 

municípios terão até final de 2021 para efetuar “ajustes em seus contratos públicos” e “adequar 

os procedimentos de prestação de contas” em conformidade com as novas regras que serão 

definidas para as contratações com as OSCIPs e outros assemelhados que atuam na atividade 

fim do ente da Federação e que recebam recursos financeiros da administração pública.  

 

7. Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) 

 

    7.1  Da síntese de alteração da 10ª para a 11ª edição 

 

A 10ª edição do MDF12, válida para o exercício corrente, ao tratar de Outras Despesas 

de Pessoal, acrescentou “Decorrentes de Contrato de Terceirização ou de Contratação 

Indireta, em adequação ao § 1º do art. 18 da LRF.  

Na síntese de alteração13 da 10ª para a 11ª edição, a mudança é substancial e inclui 

despesa de pessoal existentes e que não foram contabilizadas orçamentariamente. Vejamos:  

04.00.00 PARTE IV – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
04.01.00 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

 

Foram efetuadas as alterações a seguir: 

 
 

• (…) 
 

• Inclusão da linha “Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente” 
para que sejam destacadas no demonstrativo as despesas com pessoal devidas 

                                                             
11 Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/revista-do-tcu-n-75-jan-mar-1998.htm 
Revista TCU nº 75, página 51 
12 Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-demonstrativos-fiscais-
mdf/2020/26 
13 Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-demonstrativos-fiscais-
mdf/2020/26 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/revista-do-tcu-n-75-jan-mar-1998.htm
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-demonstrativos-fiscais-mdf/2020/26
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no período e que não foram executadas em razão de insuficiência 
financeira.(Grifo nosso). 
 
• (…) 
 
 

7.2 Da Terceirização e da Contratação Indireta no MDF 11ªedição  

Na 11ª edição do MDF14, existem campos específicos que abordam a contratação de 

Terceirização(4.01.02.01.2 ) e da Contração Indireta (4.01.02.01.3). Para maior compreensão, 

seguem itens na íntegra. Vejamos:  

MANUAL DE DEMOSTRATIVOS FISCAIS 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

11ª Edição 

 

 

                                                             
14 Páginas 522 a 526   
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Observa-se que o MDF, aborda o que é classificado como contratação indireta e traz o 

sentido do artigo 18 §1º da LRF ressaltando que o mesmo “não faz referência a toda 

terceirização, mas apenas àquela que se relaciona à substituição de servidor ou de empregado 

público”. E assegura que “não são consideradas no bojo das despesas com pessoal as 

terceirizações que se destinam à execução indireta de atividades” que, conforme Decreto 

Federal nº 9.507/201815, simultaneamente se referem à atividade meio, que não estejam 

contempladas no Plano de Cargo, Carreira e Salários e não estejam caracterizado relação 

direta de trabalho. Vejamos:  

 

                                                             
15 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9507.htm 
DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 - Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de 
serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista controladas pela União. 
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Expressamente, trata-se das relações jurídicas de contratações via OSCIPs e OSs, 

cujos valores da transferência não poderão ser a principal ou única fonte de renda destas 

organizações, caracterizando assim que as mesmas administram estruturas pertencentes à 

administração pública e ou que foram criadas ou que sobrevivem apenas para atender 

propósito de quem o contratou. Ao contrário, não se enquadra como despesa de pessoal 

aquelas contratações com OSCIPs e OSs que “atuam de forma independente dos repasses 

efetuados pela administração pública, ou seja que não dependem exclusivamente ou quase na 

totalidade dos recursos do setor público”.   

Importante ressaltar que a prestação de contas da contratação indireta via organização, 

será fator determinante na decisão de incluir ou não tais valores no cômputo de despesa de 

pessoal.  No próprio MDF já esclarece que “não se trata de alteração do registro da execução 

orçamentária dos repasses feitos às organizações”, ou seja, a despesa com pessoal não é 

http://www.amm.org.br/
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identificada no momento do repasse, mas sim na sua prestação de contas que evidenciará à 

utilização e a respectiva destinação dos recursos repassados.   

 

           7.3 Do Lançamento Contábil e do Reflexo no Resultado Fiscal  

 

 A contabilização de contratações de terceirização em Outras Despesas de Pessoal não 

é recente. Esta dotação é expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal já com o intuito de 

registrar valores de natureza semelhante à despesa de pessoal, mais idêntica à natureza da 

contração que executa serviços atribuídos a servidores ou em substituição destes.  

A novidade está no fato de que outros fatores irão impactar a informação contida na 

dotação 34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização. Trata-se 

da possibilidade de inclusão de valores de contratação indireta que abrange atividade fim do 

órgão ou inerentes às categorias funcionais contempladas pelo Plano de Cargos, Carreira e 

Salários-PCCS do município, no computo de despesa de pessoal. Observa-se que não se 

refere, necessariamente, à contabilização orçamentária na dotação 34, mais sim à inclusão 

destes valores na informação fiscal, ou seja: inclusão no demonstrativo fiscal-Relatório de 

Gestão Fiscal-RGF,(ver ANEXO) independente da execução orçamentária. Assim a informação 

poderá ser gerencial, proveniente da respectiva prestação de contas e com o devido registro 

em Notas Explicativas no Demonstrativo do período de competência ao feito.   

 

          7.3. 1 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 

 

Não há relação deste novo campo “Despesa com Pessoal não Executada 

Orçamentariamente” no Relatório de Gestão Fiscal-RGF, com o reflexo fiscal da inclusão da 

contratação indireta na dotação 34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de 

Terceirização.   

Este campo, refere-se à legítima despesa de pessoal, que por uma razão ou outra não 

foi contabilizado como tal dentro do exercício de competência do RGF. Para guardar a 

veracidade da informação e a competência da despesa os valores serão computados como 

despesa de pessoal para fins fiscais. Para tanto é necessário o devido registro em Nota 

Explicativa tanto na inclusão quanto na exclusão desta informação.  Vejamos: 
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                                        Página 549 mdf 11 edição . 

 

Se bem utilizado - guardando a obrigatoriedade de identificação, inclusão e exclusão no 

RGF e os devidos esclarecimentos em notas explicativas dentro do exercício - , a dotação 92-

Despesas de Exercícios Anteriores, frequentemente utilizada, passa a diminuir a sua demanda, 

no que se refere à despesa de pessoal, uma vez que a aferição do direito não contabilizado a 

seu tempo, reconhecido e pago no exercício seguinte, passará ser feita dentro do ano evitando 

assim contabilização de fato gerador pretéritos em momento presente.     

Em conformidade com a boa prática contábil, caso venha a ocorrer fatos geradores a 

ser incluídos neste novo campo para fins fiscais, o ideal é que efetuem o respectivo lançamento 

contábil, utilizando o atributo “P” no reconhecimento do direito (patrimonial) e o “F” na baixa 

(grupo: natureza da informação 1 a 4), assim como o reconhecimento/pagamento da despesa 

(orçamentário) (grupo: natureza da informação: 5 e 6) e controle de fontes (grupo: natureza da 

informação: 7 e 8)  sem esquecer de registrar igualmente em Notas Explicativas no período.  

A título de ilustração, seguem ANEXOS, Demonstrativos da Despesa com Pessoal - 

Estados, DF e Municípios, válidos para o exercício de 2020 e exercício de 2021 para análise.  

 

8. Contratação Indireta no âmbito do Estado de Mato Grosso  

 

             8.1 Lei Estadual/MT nº 11.082/2020 

 

No âmbito estadual, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, aprovou a Lei 

Ordinária nº 11.082 de 14 de janeiro de 202016 que dispõe das contratações dos entes públicos 

com as OSCIPs e no artigo 8º, § 3º exclui do cômputo de despesa de pessoal os valores desta 

contratação. Vejamos:  

                                                             
16 Disponível em: https://www.al.mt.gov.br/legislacao/ 
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                           (...) 

 
 

Observa-se que a Lei que trata do assunto no âmbito do nosso Estado, é genérica e 

não faz referência à característica da atividade-fim ou à previsão do cargo no PCCS. Quanto ao 

seu alcance, infere-se que abrange às Cooperativas (§3º força de trabalho) e expressamente 

às OSCIPs.  

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 Associação Mato-grossense dos Municípios 
                                                    www.amm.org.br | ammpresidencia@gmail.com   22 

__________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.050-902 - Cuiabá / MT 

 

Considerando que cabe à STN a definição das regras para fins de consolidações das 

contas nacionais, resta saber, se no ano da aplicabilidade da Portaria STN nº 377/2020 e da 

nota técnica em apreço, se a lei do Estado de MT irá prevalecer ou se haverá outra medida 

para a adequação às regras nacionais. Considerando também que os Tribunais de Contas, por 

sua natureza, não lhes é atribuído legislar, caberá à Assembleia Legislativa a função e decisão 

de efetuar as devidas adequações.  

 

          8.2 Do entendimento do Tribunal de Contas do Estado de MT- TCE/MT 

 

Quanto ao Tribunal de Contas do Estado-TCE/MT, há jurisprudência acerca do assunto, 

entre elas está a Resolução Consulta nº 02/201317  que disciplina a matéria nos termos que 

seguem:  

 

                   RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 02/2013 –TP 

 

a) É  legal  e  legítima  a celebração  de  Termos  de  
Parceria  entre  a  Administração  Pública  e OSCIP's, desde que restritos às atividades 
de interesse público previstas no art.  3º  da  Lei  9.790/99,  conforme  dispõem  os  artigos  
8º  do  Decreto 3.100/99, e 1º da Lei Estadual 8.707/07. (Grifo nosso).  

 b) O Poder Público pode se utilizar de mão de obra da OSCIP parceira para a 
execução de programas ou projetos governamentais, caracterizados ou não como 
serviços públicos não exclusivos do Estado, desde que a atuação desta se dê 
exclusivamente em complementariedade às atividades já implementadas e 
desenvolvidas pelo   Estado   e   quando   restar   comprovado   que   as   
disponibilidades estruturais do ente estatal são insuficientes ou não podem ser 
ampliadas para garantir a prestação do serviço à população. (Grifo nosso). 

 c) Prestação de serviços intermediários de apoio, nos termos do parágrafo único 
do artigo 3º da Lei 9.790/1999, deve ser entendida como prestação de serviços 
acessórios e complementares, vinculados às atividades de interesse público objeto do 

termo de parceria (atividade-meio ou atividade-fim). (Grifo nosso). 
 d) A realização de eventos, consultorias e assessorias técnicas por meio de 

OSCIP somente será permitida se prevista no termo de parceria e se estiver 
diretamente relacionada com o objeto conveniado. (Grifo nosso). 

e) O Termo de Parceria está submetido aos limites do §1º do art. 65 da Lei no 
8.666/1993, salvo se expressamente previsto no instrumento e desde que eventuais 
acréscimos ou supressões não descaracterizem ou modifiquem as finalidades da parceria 
originalmente firmada.  

 f)  O programa de trabalho objeto do Termo de Parceria deve ser elaborado pela 
OSCIP parceira, e poderá sofrer alterações ao longo da execução, com maior ou menor 
nível de detalhamento em relação ao programa originalmente previsto. Eventuais 
alterações, porém, devem manter correlação com o programa original e compatibilidade 
com a programação orçamentária, objetivos e metas de planejamento do parceiro estatal; e,  

g) os gastos com pessoal da OSCIP parceira não devem ser computados na 
aferição do limite de gasto total com pessoal do ente público parceiro, nos termos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, quando as atividades de interesse público por ela 
executadas, sejam em complementação à ação estatal e estejam previstas no artigo 3º 
da Lei 9.790/1999.(Grifo nosso). 

 

                                                             
17 Disponível: https://www.tce.mt.gov.br/legislacao?categoria=11 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 Associação Mato-grossense dos Municípios 
                                                    www.amm.org.br | ammpresidencia@gmail.com   23 

__________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.050-902 - Cuiabá / MT 

 

Para o TCE/MT, quando as atividades de interesse público executadas por 

organizações sejam em complementação à ação estatal e estejam previstas no artigo 3º da Lei 

9.790/1999(lei das Oscips), (RC nº02/2013-item g), não devem ser computados na aferição do 

limite de gasto total com pessoal do ente público parceiro.  A decisão em Processo julgado 

versa nos mesmos termos.  Vejamos:  

 

PROCESSO Nº: 75213/2017 

 
Pessoal. Despesa com pessoal. Contratação indireta de mão obra por Oscip. 
Atividades afetas ao quadro de servidores. 
1) Os valores pagos pela prefeitura à Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip) destinados à contratação indireta ou terceirização ilegal de mão de 
obra para desempenho de atividades afetas ao quadro de servidores do município, cujo 
ingresso deve ocorrer por meio de concurso público, devem ser computados no cálculo 
das despesas com pessoal do Poder Executivo. 2) Haverá legalidade e legitimidade 
na celebração de parcerias entre o Poder Público e as entidades qualificadas 
como Oscip para execução de programas ou projetos governamentais, desde 
que: a) não sejam para o implemento de serviços públicos exclusivos da 
Administração; b) os serviços sejam prestados exclusivamente em 
complementariedade aos serviços já implementados e desenvolvidos pela 
Administração; c) reste comprovado que as disponibilidades estruturais do ente 
estatal são insuficientes ou não podem ser ampliadas para garantir a prestação do 
serviços à população; e d) o termo de parceria não tenha por objetivo o fornecimento 
ou cessão de mão de obra para desempenhar atividade típica das categorias 
funcionais dos servidores públicos.(Grifo nosso). 

 

Em outro Processo18, da lavra do conselheiro substituto João Batista Camargo, 

entendeu que “A terceirização de mão de obra pela Administração Pública deve atender 

cumulativamente aos seguintes requisitos: as atividades devem ser acessórias às atribuições 

do órgão ou entidade; as atividades não podem ser inerentes às categorias funcionais do 

quadro de pessoal; e, não pode ser caracterizada relação direta de emprego entre a 

Administração e o prestador de serviço”. 

A Resolução de Consulta nº 14/2013, aborda o assunto da forma que segue:  

 

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 14/201319  

 
Ementa: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA. CONSULTA. PESSOAL. CONTRATO 
DE TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. 1) A Administração Pública 
poderá celebrar contratos de terceirização lícita, desde que preenchidos, cumulativamente, 
os seguintes requisitos: a) as atividades terceirizadas devem ser acessórias, 
instrumentais, secundárias ou complementares às atribuições legais do órgão ou 
entidade; b) as atividades terceirizadas não podem ser inerentes a categorias 

                                                             
18 PROCESSO Nº: 245640/2017  
Disponível em: https://sistema7.tce.mt.gov.br/jusconex-externo/tese  : termo: terceirização 
Obs.: no mesmo link há vários outros Processos que versam sobre a terceirização. Recomendamos a leitura. 
19 Disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/legislacao?categoria=11 
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funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo no caso de 
cargo ou categoria extintos ou em extinção; e, c) não pode estar caracterizada relação de 
emprego entre a Administração contratante e o executor direto dos serviços (obreiro). 2) Os 
contratos de terceirização devem ser precedidos de regular procedimento licitatório, de 
acordo com os ditames da Lei 8.666/93. 3) O Poder Público, na qualidade de contratante de 
serviços prestados por pessoas jurídicas que possam, eventualmente, configurar a 
caracterização de relação de emprego entre o obreiro e a Administração, deve adotar todos 
os cuidados e precauções necessárias para evitar a aplicação da subsidiariedade 
trabalhista prevista no inciso V da Súmula 331 do TST c/c ADC nº 16/DF do STF. 4) A 
contratação de pessoas físicas para a execução de atividades acessórias e instrumentais da 
Administração, a título de terceirização, representa alto risco trabalhista, podendo acarretar 
ao Poder Público a aplicação dos ditames da Súmula 363 do TST. CONTRATO (...).(Grifo 
nosso).  

 

Observa-se que o TCE/MT, atua em linhas restritas admitindo-se a terceirização para 

aquelas atividades que possuem natureza instrumentais e acessórias que complementam os 

serviços já implementados e desenvolvidos pela administração, sendo taxativo também no que 

se refere à contratação do serviço por vias indiretas que o mesmo não configure fornecimento 

ou cessão de mão de obra que desempenha atividade típica das categorias funcionais dos 

servidores.  

Outro ponto que o TCE/MT se preocupa, é com a responsabilidade previdenciária. A 

Súmula TST nº 33120, trata da responsabilidade subsidiária na contratação indireta, a qual 

alcança também a administração pública. Vejamos:  

 

Súmula nº 331 do TST 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e 
inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 
31.05.2011 
 
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta 

culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na 
fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço 
como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das 
obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.(Grifo nosso).  
  
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas 
decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 

 

Com todo o exposto, não resta dúvida de que o TCE/MT está fortemente alinhado às 

diretrizes da STN. Assim a contratação indireta será legal para fins de apoio (atividade-meio), 

não possuir o condão de substituir cargo contemplado no PCCS e não caracterizar relação 

direta de emprego entre a Administração e o prestador de serviço.  

                                                             
20 Disponível em: http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html 
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9. Considerações Finais  

 

O registro de despesa de pessoal a partir do exercício de 2021 será bem mais criterioso 

do que os registros atuais, inclusive com a possibilidade de inclusão expressa de valores que 

não passaram pela execução orçamentária, mas que poderão ser reconhecidos para fins de 

resultados fiscais.  

Importante ressaltar que embora não necessariamente haverá a contabilização de todos 

os valores que visualizem despesas de pessoal de contratação indireta no exercício 2021, é de 

extrema importância a adequação destas contratações para atender a regra o quanto antes 

melhor, inclusive efetuando o controle para que não sejam surpreendidos no exercício de 2022 

com a inclusão destes valores em despesa de pessoal pelo Tribunal de Contas de Mato 

Grosso.  

Ressalta-se que embora a relação jurídica com a OSCIP esteja respalda legalmente no 

Estado, não podemos esquecer de que um dos objetivos da STN em padronizar os 

lançamentos e demonstrativos contábeis é a Consolidação das Contas Nacionais e que todos 

os entes federados deverão seguir as mesmas definições e registros.  

 

Admite-se que existe uma busca incessante pelo equilíbrio fiscal e uma preocupação 

latente em relação à fatia do Orçamento Público destinado à despesa de pessoal em 

detrimento aos investimentos que deverão ser fornecidos à sociedade. 

 

17 de novembro de 2020. 
 
Responsável Técnica: 
Waldna F.Silva 
CRC nº 006368/0-3 
 

 
 

NEURILAN FRAGA 
Presidente  
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