
 

 

NOTA CONASEMS 

 
O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, 
manifesta sua discordância com as Portarias n. 389/2018 e n. 233/2019 da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Economia (ME), que 
determinam que os montantes das despesas com pessoal das organizações da 
sociedade civil, dentre elas as organizações sociais (OS), que atuam na 
atividade fim do ente da Federação e que recebam recursos financeiros da 
administração pública devem ser computadas como despesas de pessoal do 
ente que as contrata.  
 
A Portaria STN n. 233/2019 determina ainda que até o final do exercício de 2020, 
os entes da Federação deverão avaliar e adequar os respectivos dispositivos 
contratuais bem como os procedimentos de prestação de contas das 
organizações da sociedade civil para o cumprimento integral dessas 
disposições. 
 
O disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) altera a forma como até 
o momento vinha sendo realizado o registro de despesas com os contratos e 
demais formas de ajustes celebrados com essas entidades, que até então, em 
regra, eram registrados como gastos com contratação de pessoas jurídicas.  
 
Tal regulamentação, ao nosso ver, extrapola as competências da STN, a quem 
cabe regulamentar, dentre outros aspectos, o registro contábil das despesas 
públicas. Ao estabelecer essa nova regra, a STN está ampliando a regra 
estabelecida pela Lei Complementar n. 101, de 2.000 (LRF), sem, no entanto, 
ter competência para tanto. 
 
Segundo o artigo 18 da LRF, entende-se como despesa total com pessoal: o 
somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, 
militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais 
como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da 
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas 
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais 
e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.  
  
Ainda, segundo o §1º do mesmo artigo, os valores dos contratos de terceirização 
de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados 
públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".  



 

 

Assim, não há como, sem dar sentido ampliado ao que dispõe a LRF, determinar 
que as despesas com contratação de organizações da sociedade civil, dentre 
elas as organizações sociais, devam ser computadas para finalidade do art. 19 
da LRF – limites de despesa total com pessoal.  
 
A prevalecer esse entendimento, corre-se o risco de se inviabilizar muitos 
serviços de saúde nos municípios, levando à desassistência da população.   
 
Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a medida impacta 
diretamente nos Municípios, principalmente naqueles que se encontram em 
grande dificuldade para manter o limite abaixo dos 54% da sua Receita Corrente 
Liquida comprometida com a despesa de pessoal, conforme estabelece a LRF, 
já que atualmente são inúmeros os serviços prestados pelo seguimento das 
organizações da sociedade civil às prefeituras a exemplo das áreas de saúde, 
educação, assistência social, limpeza pública, cultura e infraestrutura1.  
 
Diante de todo o exposto, o CONASEMS, enquanto representante das 
secretarias municipais de saúde de todo o país manifesta grande preocupação 
com a edição das referidas portarias pela STN e defende que tais atos sejam 
revistos, sob pena de impactar de forma desastrosa na oferta de serviços de 
saúde pelos municípios. 
 

 
Brasília, 31 de maio de 2019. 

 

                                                           
1  CNM alerta para mudanças nas regras de inclusão da despesa de pessoal das OCS 

(17/04/19), disponível em: https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnm-alerta-para-
mudancas-nas-regras-de-inclusao-da-despesa-de-pessoal-das-ocs  
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