
 

Parecer Coletivo 
Convênio. Prestação Serviços. Programas de Saúde. Despesa com Pessoal. 
Terceirização. Outros Encargos. Apropriação na Folha do Município. 
Impossibilidade  
 
 
  A abordagem da presente matéria trata de questões vinculadas à 
terceirização de serviços públicos, em especial da área da saúde. Questionamento 
aventado pelos municípios diz respeito ao procedimento adotado pela auditoria do 
Tribunal de Contas do Estado ao apropriar, para fins de cálculo de despesa com 
pessoal, valores decorrentes de contratos e convênios visando a realização de 
programas de governo, como os PACS e PSF. 
 
  Os relatórios de auditorias e algumas decisões da Corte de Contas têm 
considerado, equivocadamente, que os custos atinentes ao pagamento dos 
profissionais que executam um determinado projeto ou programa, através da parceria 
com os entes municipais, devem ser inseridos no cálculo de gastos com pessoal, 
invocando o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
  A previsão sobre o gasto com pessoal e seus limites, estabelecidos pela 
Lei Complementar 101/00, está expressa no art. 18, § 1º da norma, que diz:  
 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, 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. 
 
§1º 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". 
 

  O dispositivo faz referência à efetiva substituição de servidores e 
empregados públicos no exercício regular das atividades administrativas e gerenciais 
do Município. Neste sentido, alega-se infração ao inciso II do art. 37 da Constituição 
Federal, ou seja, que o ente poderia estar burlando a forma preconizada de 
contratação via concurso público. 
 



 

  Casos exemplificativos tem origem na contratação de cooperativas de 
trabalho, fato que não mais vem ocorrendo, pois a relação então estabelecida 
caracterizava a substituição de mão de obra direta, por uma entidade cujo objeto 
principal de sua constituição era, e ainda o é, a cedência, intermediação, utilização, 
enfim, locação de horas de trabalho de determinados profissionais. 
 
  No caso da realização de convênios e contratos, cuja natureza 
caracteriza terceirização de serviços ou então a mera execução de atividades e tarefas 
de responsabilidade do ente municipal por pessoas jurídicas privadas, foge 
completamente de qualquer enquadramento conforme acima mencionado, bem como 
inocorre qualquer burla a disposição constitucional. 
 
  O fato é que, como já bem manifestado pela Corte, os serviços de saúde 
podem ser terceirizados, fato que afasta a interpretação segundo a qual haveria uma 
vinculação indireta entre os trabalhadores e o ente público.  
 
  Transcreve-se parte da decisão prolatada na sessão do dia 20 de julho 
do ano de 2011, no processo 5868-0200/09-8, onde se registra que os recursos 
transferidos para as entidades prestadores de serviços não são computados como 
despesa de pessoal: 
 

Por isso então, é, realmente, eminentes Conselheiros, inovador o que 

está exposto aqui, não nesse caso específico, que nesse caso específico 

é o primeiro que se examina dentro dessas circunstâncias, mas em 

função do conteúdo deste relatório e deste voto meu e do conselheiro 

Mileski, que é efetivamente uma nova forma que o Tribunal tem de 

admitir a execução desses trabalhos relacionados com a gestão da 
saúde.  
(...) 

Aborda, igualmente, questão fundamental relativamente ao cômputo 

das despesas com pessoal referentes aos contratos de terceirização de 

mão de obra, trazendo à colação os pareceres nºs 69/2000 e 2/2001 da 

douta Auditoria, entendendo que, diante da linha adotada nas referidas 

peças, não há que se falar em burla ao artigo 18 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal caso tais despesas não sejam computadas 

como despesas com pessoal, conforme segue: 

 
  A terceirização dos serviços de saúde é plenamente viável, bem como 
outras formas de execução de políticas públicas em saúde, tendo, o Municipalismo, 
obtido uma importante ferramenta de trabalho a partir da decisão proferida nos autos 
do Processo nº 5868-02.00/09-8, junto ao Tribunal de Contas do Estado. 
 



 

  Diversas são as áreas e serviços que demandam uma atenção 
diferenciada na vinculação/contratação de profissionais a determinados projetos ou 
programas, que poderão ser implementados de forma legal através da terceirização. 
 
  Em face da plena regularidade da prestação de serviços de saúde 
terceirizados, atualmente considerada pelo Tribunal de Contas, nada há que se reputar 
desconforme à Constituição e à legislação em vigor. Efetivamente tem ocorrido uma 
grande confusão quando se trata de terceirização, delegação de competência, 
parcerias e contratos de gestão, envolvendo setores da sociedade civil organizada, 
seja através de ONGs ou mesmo de OSCIPs. 
 
  Precedentes outros do TCE/RS laboram no sentido das alegações acima 
trazidas, como ocorre no Processo n. 5868-02.00/09-8, sessão de 27-10-10, 
colacionando abaixo passagens do voto do Eminente Conselheiro Hélio Mileski, ao 
comentar sobre os contratos de gestão, forma de relação ‘convenial’ entre o poder 
público e uma entidade sem fins lucrativa: 

Relativamente à legitimidade dos contratos de gestão, é de se referir 

que ela surgiu, também, com a edição da EC 19/98 (Reforma 

Administrativa), a qual inseriu no caput do artigo 37 da Carta Federal, 

artigo destinado à Administração Pública direta e indireta, o princípio 

da eficiência como um dos principais suportes de atuação da 

Administração pública em geral. 

Além disso, especificamente no que se refere a estes ajustes, é possível 

determinar que os mesmos possuem, agora, natureza contratual, tendo 

em vista o que passou a constar no § 8º do artigo 37 da Carta Federal, 

com o advento da mencionada Emenda EC 19/98, senão vejamos: 

  ‘Art. 37 –...... 

§ 8° A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 

entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada 

mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder 

público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o 

órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 

  I – o prazo de duração do contrato; 

II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, e 

obrigações e responsabilidades dos dirigentes; 



 

III – a remuneração do pessoal’. 

O voto prossegue dizendo: ‘Nesta relação entre o público e o privado, na 

atualidade, não se pode mais conceber esse maniqueísmo de estabelecer que de um 

lado esteja o bem absoluto (serviço público estatal) e de outro o mal absoluto 

(interesses privados), na medida que a conciliação entre eles deve ser considerada 

praticável e, ao fim, entendidas como comunicáveis.’ 

Acerca da questão envolvendo o objeto da presente análise, importante 
colacionar os termos do voto especificamente: 

Outro ponto que merece relevo é aquele atinente ao cômputo das 

despesas com pessoal referentes aos contratos de terceirização de mão de 

obra. Impende referir que a matéria foi objeto de exame em pareceres da 

Auditoria, cabendo então mencionar a orientação delineada nesta Corte, 

no que refere ao tema: 

O Auditor Substituto de Conselheiro Cesar Santolim, no bem lançado 

Parecer n. 69/2000, traçou a orientação que vem sendo adotada por esta 

Corte: 

"Aponta-se para a inconstitucionalidade do disposto no § 1º do 

art. 18 da LRF, ao determinar que seja considerada como 

despesa "de pessoal" aquela referente aos "valores dos 

contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos". 

De fato, ainda que considerada a elevada atecnicidade ... do 

texto, entendida a inclusão das despesas com contratos de 

prestação de serviços ("terceirizados") entre aquelas "com 

pessoal ativo e inativo" (art. 169 da Constituição Federal), fica 

patente a sua inconstitucionalidade. Por nenhum critério será 

possível considerar como "despesa com pessoal ativo e 

inativo" o custo representado pelos valores de um contrato de 

prestação de serviços, legalmente celebrado. Aliás, é 

conveniente referir que a "terceirização" de que aqui se cuida 

só pode ser aquela que se coaduna com o princípio da 

legalidade.  



 

Casos outros, em fraude à lei, não são de 'terceirização', mas 

de contratos nulos, que como tal devem ser considerados." 

No que alude às despesas com pessoal de "de outros encargos", também 

de autoria do Auditor Substituto de Conselheiro Cesar Santolim, Parecer 

n. 2/2001, assim assevera: 

"Já o comando do § 1º, quando determina que aqueles 

"valores" devam ser contabilizados como "despesas de 

pessoal", pretende normatizar sobre técnica de Contabilidade 

Pública, especificando exigência quanto a uma rubrica 

específica para estes gastos, que permita destacá-los de "outros 

encargos" com prestação de serviços. Evidentemente, estas não 

são "despesas com pessoal", na concepção constitucional, que 

agrega suas espécies ("ativo e inativo"), e nem necessita sê-lo, 

pois busca fim outro que o da regra contida no "caput". Fica 

imposta a necessidade de haver um destaque, nos casos de 

"terceirização", entre o que corresponde a despesas "de 

pessoal" e o que corresponde a "outros encargos.” 

O limite para os gastos com estas despesas, assim, é o do art. 

72 da LRF, que, de outra forma seria inócuo, fosse o limite do 

art. 19 deles includente." 

Portanto, diante da linha adotada por esta Corte, não há que se falar em 

burla ao cômputo das despesas com pessoal, em afronta ao artigo 18 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF. 

Esta posição restou consolidada ainda no exame do processo 003263-
02.00/11-2 - publicação em 28/08/2012, que assim expressa:      

No primeiro caso, a Auditada contratou a Associação Hospital Agudo 

para prestação de serviços médicos e de enfermagem, em nível de pronto 

atendimento, clínica geral e serviços de obstetrícia, com o objetivo de 

reforçar a prestação de serviços de saúde junto à comunidade local. 

 

 



 

Referidos serviços, no exercício em exame, foram prestados por quatro 

profissionais (dois médicos clínicos-gerais e dois técnicos em 

enfermagem), por períodos de um, dois, quatro e oito meses (fls. 94 a 98 

do Processo Originário). 

No próprio Relatório de Auditoria consta que a “... Auditada realizou 

concurso público para cargos na área da saúde no exercício de 2008, 

incluindo-se médico clínico-geral (...) sendo que os candidatos aprovados 

no certame começaram a ser admitidos a partir de janeiro/09”, 

concluindo que a inconformidade diz com o descumprimento da Instrução 

Normativa TCE nº 35/2008, vez que a despesa, à conta do referido 

contrato, deveria ser contabilizada nas Despesa de Pessoal e não como 

Outras Despesas Correntes, referentes a Serviços de Terceiros Prestados 

por Pessoa Jurídica. 

Verifico, aqui, que, no apontamento, não constaram falhas de liquidação 

da despesa, tais como: não prestação dos serviços ou descontroles na 

fiscalização do objeto contratado, sendo referida, tão somente, a 

contabilização imprópria do gasto, em face da ocorrência de 

terceirização, entendida como irregular pela Auditoria, de serviços de 

saúde. 

Inicialmente, considero importante destacar que a contratação 

suplementar de serviços de saúde foi tema de amplo debate no âmbito 

desta Corte, recebendo, a meu juízo, tratamento adequado no Voto, 

exarado pelo Eminente Conselheiro Algir Lorenzon o qual, acolhendo as 

considerações do então Conselheiro Helio Saul Mileski, no seu Voto de 

devolução de vista, nos autos do Recurso de Embargos nº 5868-02.00/09-

8 (ao Processo de Contas do Executivo Municipal de Guaporé, exercício 

de 2007), entendeu não haver impedimentos legais, administrativos ou de 

controle para a Administração celebrar contratos de terceirização, neste 

importante serviço público que se destina, primordialmente, à população 

de baixa renda. Referida Decisão, acolhida, à unanimidade por este 

Colegiado, em Sessão de 20-07-2011, entendeu que, relativamente ao 

cômputo das despesas com pessoal, referentes aos contratos de 

terceirização de mão de obra, nos termos dos Pareceres nºs 69/2000 e 

02/2001 da douta Auditoria, não há que se falar em burla ao artigo 18 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF caso tais despesas não sejam 

computadas como despesas com pessoal. 



 

 

  Assim, em contraposição aos entendimentos equivocados em contrário, 
muitos dos quais oriundos da própria auditoria de campo, percebe-se com nitidez que 
a posição institucional da Corte de Contas vai no sentido da exclusão de qualquer 
agregação de valores utilizados pelo Município no pagamento de prestadores de 
serviços, sejam empresas ou entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, para fins 
de cálculo de gastos com pessoal. O lançamento de contratos e convênios jamais 
pode ter as despesas de pessoal lançadas a conta do ente municipal. 

 

  É o parecer. 

 

  Porto Alegre, 25 de março de 2014. 

 

  CDP – Consultoria em Direito Público 

 

 

 

 
 

 


