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Ofício Circular Presidência nº 040/2020/AMM.   

                                  Cuiabá, 10 de julho de 2020. 

 

Aos(as) Senhores(as) Prefeitos(as) 

 

Senhor (a) Prefeito (a), 

A Associação Mato-Grossense dos Municípios, através 

do seu Presidente Neurilan Fraga, vem por meio deste 

encaminhar Nota Técnica/AMM °06/2020(em anexo), sobre “ Oscip 

x Despesa de Pessoa”, visando a possibilidade conforme a 

Portaria STN n°377/2020 e Lei Estadual n° 11.082 de 14 de 

janeiro de 2020. 

Sendo só para o momento, nos colocamos a disposição 

para quaisquer informações necessárias, e, aproveitamos o 

ensejo para renovar votos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

          

                    Neurilan Fraga 

                   Presidente da AMM 
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NOTA TÉCNICA-AMM 06/2020 
Área Técnica: Contábil, Financeira e Fiscal  

 
Portaria STN nº 377/2020 

“Oscip x Despesa de Pessoal” 
 
 

ASSUNTO: Oscip x Despesa de Pessoal – Possibilidade 

conforme Portaria STN nº 377/2020 e Lei Estadual nº 

11.082 de 14 de janeiro de 2020.  

 

A Secretaria do Tesouro Nacional-STN, por intermédio da Portaria STN nº 377/2020 

de 09 de julho de 20201, altera a 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF e 

inclui em seu texto novos prazos de regulamentação das relações contratuais com as 

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

e que recebam recursos financeiros da administração pública.  

Importante ressaltar que STN editou recentemente a 11ª edição2 do Manual de 

Demonstrativos Fiscais (MDF), por intermédio da Portaria nº 375 de 08/07/2020, e preferiu 

não incluir as novas classificações orçamentárias para tornar possível a operacionalização do 

adequado registro dos montantes das despesas com pessoal das organizações da sociedade 

civil no exercício de 2021, prorrogando a sua aplicabilidade para o exercício de 2022.  

Nos considerandos da Portaria 377/2020, além do motivo da pandemia provocada pelo 

coronavÍrus, traz os fundamentos legais da legitimidade da STN de normatizar o assunto e 

principalmente os arrazoados que motivaram a prorrogação de prazo para regularizar a 

contabilização das contratações do setor público com as OSCIPs, seus demonstrativos e 

efeitos fiscais.  

                                                             
1 Disponível: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-377-de-27-de-abril-de-2020-254438611 
2 MD11ª edição do MDF - aprovado pela Portaria STN nº 375, de 8 de julho de 2020  
   Disponível: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos 
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Inicialmente esclarecemos que o regramento até então vigente era a Portaria STN nº 

233/2019 que admitia a exclusão dos valores relacionados à contratação de OSCIPs com 

atuação na atividade fim do município, do cálculo da despesa de pessoal, até o final do 

exercício de 2019 conforme definido no item 04.01.02.01 (3) da 10ª edição do MDF.  Com 

esta Portaria os novos prazos passam ser os que seguem:   

PORTARIA STN Nº 377/2020 

“Oscip x Despesa de Pessoal” 

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 organizações 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 organizações 
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. 

 

 

Fonte: elaboração própria com base na Portaria STN nº 377/2020. 
 

Observa-se que a Portaria STN nº 377/2020 apenas prorroga sua 

atribuição de “definir classificações orçamentárias” até o final de 2020 e 

que os entes municipais terão até final de 2021 para efetuar “ajustes em 
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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 

que atuam na atividade fim do ente da Federação e que recebam recursos financeiros da 

administração pública. 

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

Lei Ordinária nº 11.082 de 14 de janeiro de 20203 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:  

 

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

 
 
 

Quanto ao Tribunal de Contas do Estado-TCE/MT, o entendimento vem por meio da  

Resolução Consulta nº 02/20134  que disciplina a matéria nos termos que seguem:  

 

 Processos nºs 10.338-1/2008 (16.295-7/2008 e 17.538-2/2008-apensos) 

 Interessada  AUDITORIA GERAL DO ESTADO Assunto Consulta 

Relator Conselheiro DOMINGOS NETO Sessão de Julgamento 12-3-2013 –Tribunal  
 

                   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.  

 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. 

 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). 

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

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) 

 

Para o TCE/MT 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.(RC nº02/2013-item g) . 

Ressalta-se que embora a relação jurídica com a OSCIP esteja respaldada legalmente 

no estado de Mato Grosso, não podemos esquecer que o objetivo 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.  

Assim a Portaria ora em apreço, não tratou da questão se é ou não computado os gastos 

com a contratação de OSCIPs e correlatos no cômputo da despesa de pessoal, logo há de 

ser vigilantes com esta espécie de contratações, que além de polêmica, ainda carece de 

regulamentação nacional.  

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

 
                NEURILAN FRAGA 

              Presidente  
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