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Legalidade de pagamento de 
gratificação a servidores colocados 
à disposição do Município, desde 
que obedecido alguns requisitos, 
sendo que tal despesa deverá 
obedecer aos padrões para 
classificação da despesa de 
pessoal, inclusive sendo somada à 
despesa total de pessoal, para 
efeitos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 
 
 

 
                                            RESOLUÇÃO RC Nº 00009/09 
 
                                                                                 

 

Vistos e examinados os presentes autos nº 00701/09, que tratam da consulta 

formulada pelo Ilustre Prefeito Municipal de Campo Limpo de Goiás, Sr. VALTER 

GONÇALVES DE CARVALHO, acerca da legalidade do pagamento de gratificação a 

servidores colocados à disposição do Município, em caso afirmativo, qual a base cálculo a ser 

observada e como deverá ser contabilizada a despesa gerada com o pagamento desta 

gratificação. 

 

  A consulta, acompanhada pelo parecer emitido pelo Assessor Jurídico do 

Município de Campo Limpo de Goiás, foi recebida por este Tribunal e, consoante Despacho n° 

009/09, às fls. 04, encaminhada a Auditoria de Avaliação de Atos de Pessoal para análise, 

sendo que se encontra formalizada de acordo com os requisitos estipulados no art. 31 da Lei 

n° 15.958/07 – Lei Orgânica do TCM, devendo, portanto, ser conhecida e respondida em tese. 

 

De forma sucinta, é este o relatório. Passamos, assim a analisar. 

 

  Primeiramente, cumpre ressaltar que não há óbice para que servidor de um 

outro ente da federação seja colocado à disposição de um Município, com ou sem ônus para 

este. 

  O ônus do pagamento da remuneração do servidor cedido será definido no ato 

administrativo que conceder a disposição. 
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  No presente caso, como o ônus da cessão ficou a cargo do Estado (ente 

cedente), pode o Município atribuir ao servidor cedido uma gratificação, criada por lei e 

constante de seu quadro próprio, desde que tal servidor não receba em sua remuneração de 

origem gratificação de igual natureza. 

 

  É importante ressaltar que as gratificações devem ser criadas por lei com valor 

específico em moeda corrente, não sendo legítimo atribuir-se tal vantagem tendo como 

parâmetro percentuais mínimos e máximos aplicáveis sobre os vencimentos. 

 

  A contabilização da vantagem deverá obedecer os padrões contábeis para 

classificação da despesa de pessoal, inclusive sendo somada à despesa total de pessoal, para 

efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20). 

 

                     A Douta Procuradoria Geral de Contas manifestou seu posicionamento por meio 

do Parecer nº 683/09, no qual comunga com o entendimento expostos pela Auditoria. 

 

                       Ante ao exposto, 

                       RESOLVE 

 

                       O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros integrantes de seu 

Colegiado, manifestar o seu entendimento que : 

 

1- No presente caso, como o ônus da cessão do servidor ficou a cargo do ente 

cedente (Estado), poderá o Município atribuir ao servidor cedido uma 

gratificação, desde que observados os seguintes requisitos: 1.1- a citada 

gratificação deve ser criada por lei e constante de seu Quadro próprio, desde 

que tal servidor não receba em sua remuneração de origem gratificação de 

igual natureza;1.2- as gratificações devem ser criadas por lei com valor 

específico em moeda corrente, não sendo legítimo atribuir-se tal vantagem 

tendo como parâmetros percentuais mínimos e máximos aplicados sobre o 

vencimento; 
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2- A contabilização da despesa com as gratificações deverá obedecer os padrões 

contábeis para classificação da despesa de pessoal, inclusive sendo somada à 

despesa total, para efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal ( art.20). 

 

 

         TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia aos 18/03/2009. 
 
 
Presidente: 
 
 
Relator: 
 
 
Conselheiros participantes da votação: 
 
 
 

1- ----------------------------------------------- 
 
 
2- ----------------------------------------------- 

 
 

3- ----------------------------------------------- 
 
 

4- ----------------------------------------------- 
 
 

5- ----------------------------------------------- 
 
Fui presente:-------------------------------------------, Procurador Geral de Contas. 
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