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ACÓRDÃO CONSULTA Nº 00005/2022 - Técnico Administrativa 

 

Processo n° 09390/2021 

Município Mossâmedes 

Órgão Fundo de Previdência Social de Mossâmedes - FUNPRESMO 

Assunto Consulta – Obrigatoriedade de custeio de contribuição suplementar para custeio de 
déficit atuarial pelo ente cessionário, em caso de servidor efetivo cedido. 

Período de Referência 2021 

Consulente Rozeli Alves da Rocha 

CPF nº 999.426.661-68 

Cargo Gestora do FUNPRESMO 

Relator  Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. BASE DE 
CÁLCULO DE SERVIDOR EFETIVO CEDIDO A OUTRO 
ENTE DA FEDERAÇÃO. INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO 
SUPLEMENTAR PATRONAL PARA O EQUACIONAMENTO 
DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO CEDENTE. CONHECIMENTO. 
RESPOSTA: NA CESSÃO COM ÔNUS PARA O 
CESSIONÁRIO ESTE DEVERÁ ARCAR COM O VALOR 
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR 
INSTITUÍDA PARA COBRIR O DÉFICIT ATUARIAL, 
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 32, II DA ON Nº 02/2009 
MPS, TENDO EM VISTA QUE ELA IRÁ COMPOR O CUSTEIO 
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELO 
ÓRGÃO OU ENTIDADE DE ORIGEM, NOS TERMOS DO 
INCISO III, DO ARTIGO 6º, DA PORTARIA N. 464/2018 DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA. 

 VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os 

conselheiros integrantes do Colegiado Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás, diante das razões expostas na Proposta de Decisão nº 

65/2022-GCSICJ, do Relator, Conselheiro Substituto Irany Júnior, em: 

I - CONHECER desta Consulta, uma vez que preenche o requisito de 

admissibilidade insertos nos artigos 31 e 32 da Lei Estadual nº 15.958/2007 (Lei 

Orgânica deste Tribunal de Contas) c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 
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II - RESPONDER AO CONSULENTE: 

 QUESTÃO: Em caso de cessão de um servidor efetivo a outro Ente, 

além da contribuição retida do segurado o cessionário deverá contribuir com apenas 

a Contribuição Patronal, ou o cessionário ficará obrigado a contribuir também com a 

Contribuição Suplementar Patronal sobre base de cálculo do servidor recepcionado? 

 RESPOSTA: na cessão com ônus para o cessionário este deverá arcar 

com o valor correspondente a contribuição suplementar instituída para cobrir o déficit 

atuarial, conforme previsto no artigo 32, II da ON n. 02/2009 MPS, tendo em vista 

que ela irá compor o custeio da contribuição previdenciária devida pelo órgão ou 

entidade de origem, nos termos do inciso III, do artigo 6º, da Portaria n. 464/2018 do 

Ministério da Fazenda. 

 À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 3 de Maio 

de 2022. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Irany de Carvalho Júnior. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, 

Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Henrique Pandim Barbosa 

Machado. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons.Subs. Irany de Carvalho Júnior: Cons. Francisco José 

Ramos: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 

Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. 

Sub.Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 65/2022-GCSICJ 

Processo n° 09390/21 

Município Mossâmedes 

Órgão Fundo de Previdência Social de Mossâmedes - FUNPRESMO 

Assunto Consulta – Obrigatoriedade de custeio de contribuição suplementar para custeio de 
déficit atuarial pelo ente cessionário, em caso de servidor efetivo cedido. 

Período de Referência 2021 

Consulente Rozeli Alves da Rocha 

CPF nº 99942666168 

Cargo Gestora do FUNPRESMO 

Relator  Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. BASE DE 
CÁLCULO DE SERVIDOR EFETIVO CEDIDO A OUTRO 
ENTE DA FEDERAÇÃO. INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO 
SUPLEMENTAR PATRONAL PARA O EQUACIONAMENTO 
DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO CEDENTE. CONHECIMENTO. 
RESPOSTA: NA CESSÃO COM ÔNUS PARA O 
CESSIONÁRIO ESTE DEVERÁ ARCAR COM O VALOR 
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR 
INSTITUÍDA PARA COBRIR O DÉFICIT ATUARIAL, 
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 32, II DA ON Nº 02/2009 
MPS, TENDO EM VISTA QUE ELA IRÁ COMPOR O CUSTEIO 
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELO 
ÓRGÃO OU ENTIDADE DE ORIGEM, NOS TERMOS DO 
INCISO III, DO ARTIGO 6º, DA PORTARIA N. 464/2018 DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA. 

I – RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de Consulta formulada pela senhora Rozeli Alves da Rocha, 

Gestora do Fundo de Previdência Social de Mossâmedes-FUNPRESMO, autuada 

em 04/11/2021, acerca do recolhimento previdenciário sobre a base de cálculo de 

servidor efetivo a outro ente da federação, indagando se o cessionário deverá 

recolher a contribuição retida do segurado, a patronal e a suplementar patronal para 

o equacionamento do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Município 

cedente. 
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2. A consulta foi elaborada nos seguintes termos: 

A Sua Excelência o Senhor 
Conselheiro JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO 
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. - TCM/GO 
74055-100 - GOIANIA - GO 
Assunto: CONSULTA- SERVIDOR CEDIDO CONTRIBUIÇÃO 
Senhor Presidente, 
Com nossos cordiais cumprimentos, vimos, através do presente expediente, expor e 
solicitar o seguinte: 
Os servidores efetivos do município de Mossâmedes obrigatoriamente segurados do 
Fundo de Previdência Social de Mossâmedes-FUNPRESMO, hoje, como parte 
retida, estes servidores contribuem com 14% (quatorze por cento) sobre sua 
remuneração de contribuição definida em lei municipal.   
Sobre essa mesma base de cálculo, o Município contribui com 17,06% (dezessete 
virgula zero seis por cento) a título de Contribuição Normal e ainda com 
30,00%(trinta por cento) a título de Contribuição Suplementar para o 
Equacionamento do déficit Atuarial. 
Neste contexto pergunto: 
1) Em caso de cessão de um servidor efetivo a outro Ente, além da contribuição 
retida do segurado o cessionário deverá contribuir com apenas a Contribuição 
Patronal. 
Ou o cessionário ficará obrigado a contribuir também com a Contribuição 
Suplementar Patronal sobre base de cálculo do servidor recepcionado? 
Na certeza da apreciação e edição por Vossa Excelência da nossa solicitação, 
dentro da maior brevidade possível, antecipamos nossos agradecimentos, e ao 
ensejo manifestamos-lhe nossos protestos de elevada estima e consideração. 
Atenciosamente, 
ROZELI ALVES DA ROCHA 
Gestora do FUNPRESMO (sic) 

3. Os autos foram instruídos com o Parecer da Assessoria Jurídica do 

Órgão Consulente. 

1.2  Da tramitação 

1.2.1 Da instrução 

4. Encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca para os fins do 

art. 134, XV do Regimento Interno, conforme Despacho nº 100/2021-GCSICJ, 

retornou a este Gabinete instruído com o Despacho nº 107/2021, de 8/11/2021, 

informando que não existem manifestações deste Tribunal de Contas (TCMGO) 

acerca do tema desta Consulta, conforme se vê na reprodução a seguir: 

DESPACHO Nº 107/2021 – Em atendimento ao Despacho nº 
100/2021-GCSICJ, do Gabinete do Conselheiro-Substituto Irany de 
Carvalho Júnior, considerando o disposto no inc. XV do art. 134 do 
RI TCMGO - RA nº 073/2009, informamos que não foram localizadas 
manifestações deste Tribunal específicas sobre o questionamento 
dos autos: Em caso de cessão de servidor efetivo a outro Ente, além 
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da contribuição retida do segurado, o cessionário deverá contribuir 
com a Contribuição Patronal normal ou também com a Contribuição 
Suplementar Patronal sobre a base de cálculo do servidor 
recepcionado? 
Retornem os autos ao Gabinete do Conselheiro-Substituto Irany de 
Carvalho Júnior. [...] 

1.2.2 Do Parecer da Assessoria Jurídica do Consulente 

5. Este feito foi protocolado e autuado devidamente instruído com o 

Parecer da Assessoria Jurídica do Órgão Consulente, que sustentou opinião no 

sentido de que “conforme a Lei nº 9.717/98, art. 2º, § 1º. A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências 

financeiras do RESPECTIVO regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios 

previdenciários. Em outras palavras, é de responsabilidade do Município de Mossâmedes a 

cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime próprio de seu Munícipio, não 

cabendo ao Município de Buriti de Goiás arcar com tal responsabilidade”, nos seguintes 

termos: 

PARECER JURÍDICO 
Assunto: Consulta de legalidade de pagamento de custeio suplementar referente à 
déficit atuarial pelo Município requisitante de outro ente. 
Vistos e analisados temos a manifestar, em resposta ao Ofício 12/2021 do Município 
de Mossâmedes que, conforme artigo 32 da Orientação normativa nº 02, de 31 de 
março de 2009, é dever do ente cessionário repassar a contribuição devida pelo 
segurado e também a contribuição devida pelo órgão de origem. Apesar disso, não 
é responsabilidade do Munícipio cessionário o repasse de aporte para amortização 
do déficit aturial do FUNPREMO-FUNDO SOCIAL DE MOSSÂMEDES. 
Conforme a Lei nº 9.717/98, art. 2º, § 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras 
do RESPECTIVO regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios 
previdenciários. 
Em outras palavras, é de responsabilidade do Município de Mossâmedes a 
cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime próprio de seu 
Munícipio, não cabendo ao Município de Buriti de Goiás arcar com tal 
responsabilidade. 
Além do mais, constatadas insuficiências financeiras para o cumprimento das 
obrigações previdenciárias caberão ao ente federativo assumir esses gastos para 
fazer face ao déficit financeiro do exercício, por se tratar de despesas com inativos 
DE SUA RESPONSABILIDADE. 
Neste mesmo sentido o Manual Demonstrativos, publicado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional dispõe: 
Para os RPPSs que ainda não tenham promovido o equilíbrio financeiro e atuarial e 
apresentem déficits financeiros em todos os exercícios, as despesas custeadas com 
os recursos repassados pelo tesouro do ente para fazer face ao déficit do exercício 
(déficit financeiro) ou repassados para constituição de reserva financeira não podem 
ser deduzidas para o cálculo da despesa com pessoal líquida. Essas despesas 
constituem a parcela da despesa com inativos de responsabilidade do ente 
federado, e, portanto, devem fazer parte do cômputo da despesa total com pessoal. 
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Nos termos da Portaria 746/11 do Ministério da Previdência. c/c MCASP: 
Art. 1º O Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência 
Social - RPPS instituído pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 
conformidade com a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, de que trata a 
Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 19 de agosto de 2010 deverá atender às 
seguintes condições: 
I - se caracterize como despesa orçamentária com aportes destinados, 
exclusivamente, à cobertura do déficit atuarial do RPPS conforme plano de 
amortização estabelecido em lei específica do respectivo ente federativo; e 
II -  [...] 
Considerando que os valores provenientes dos aportes periódicos de recursos 
possuem como escopo a capitalização de recursos, para fins de equacionar o déficit 
atuarial, não é de responsabilidade do Município de Buriti de Goiás contribuir para 
equacionar o déficit atuarial do Município de Mossâmedes. 
Outra questão a ser levantada, é que ao realizar o repasse de aportes destinados a 
amortização do déficit atuarial, a Prefeita do Munícipio de Buriti de Goiás estará 
praticando conduta inadequada transferindo recursos financeiros para cobrir o déficit 
atuarial do regime de Previdência Próprio do Município de Mossâmedes. 
Diante do exposto, não há dúvidas de que tais aportes serão destinados 
EXCLUSIVAMENTE para cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de 
Previdência do Município de Mossâmedes (FUNPRESMO), fazendo com que a 
responsabilidade de tais repasses seja do Município cedente por ser ele o ÚNICO 
beneficiário. 
Portanto, é de responsabilidade do Município cedente arcar com o aporte para 
amortização do déficit atuarial no percentual de 47,06% a partir do mês de abril de 
2021, qual seja 30% referente ao custeio suplementar. E é de responsabilidade do 
Município cessionário apenas o repasse do desconto da contribuição devida pelo 
segurado, qual seja 11% e o repasse de 17,06% referente ao custeio normal, porque 
o Município cessionário deve recolher apenas a contribuição do servidor e a 
contribuição do Município cedente, não lhe sendo razoável recolher contribuição 
suplementar destinada à cobertura do déficit atuarial do FUNPRESMO. 
Outrossim, na eventualidade de houver ocorrido pagamento no percentual de 
46,56% referente ao mês de fevereiro, deverá ser deduzido nas parcelas 
subsequentes os 29,50% a mais recolhidos ao FUNPRESMO referente ao custeio 
suplementar (déficit atuarial). 
Salvo melhor juízo, é o parecer. 
Buriti de Goiás, aos 12 de abril de 2021 
Dalmy Alves de Faria 
OAB/GO 4.287 

1.2.3 Manifestação conclusiva da Secretaria de Atos de Pessoal - SAP 

6. A Secretaria de Atos de Pessoal, por meio do Certificado nº 5344/2021, 

de 07/12/2021, preliminarmente, sugeriu o conhecimento da Consulta, não opinando 

sobre mérito, por entender que as regras legais que regem a matéria são reservadas 

à Secretaria de Contas Mensais de Gestão, tendo em vista o teor do art. 107, III, do 

Regimento Interno deste Tribunal de Contas (RITCMGO), nos seguintes termos: 

[...] II. FUNDAMENTAÇÃO 
Quanto aos requisitos de admissibilidade, são pressupostos para conhecimento da 
Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno desta 
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Corte de Contas: (i) legitimidade ativa; (ii) a indicação precisa do seu objeto; (iii) 
estar redigida de forma articulada; (iv) instrução do pedido com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente; (v) versar sobre tese 
jurídica abstrata; (vi) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 
Em relação à legitimidade ativa, o consulente é parte legítima para realizar consultas 
a esta Corte de Contas, nos termos do artigo 199, inciso II, do Regimento Interno do 
TCMGO. 
O pedido de consulta foi instruído com o Parecer Técnico-Jurídico (f. 2/3), conforme 
exigido pelo art. 199, § 1º, do Regimento Interno da Casa, bem como foi verificada a 
inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema, conforme Despacho 
Nº 107/2021 (f. 7), da Divisão de Documentação e Biblioteca. Ademais, a consulta 
foi redigida de forma articulada. 
O consulente, de forma objetiva, apresentou a esse Órgão de Controle externo o 
seguinte questionamento: 
“Em caso de cessão de um servidor efetivo a outro Ente, além da contribuição retida 
do segurado, o cessionário deverá contribuir com apenas a Contribuição Patronal, 
ou o cessionário ficará obrigado a contribuir também com a Contribuição 
Suplementar Patronal sobre base de cálculo do servidor recepcionado?” 
No Parecer de fls. 2/3, o assessor jurídico do Município concluiu ser de 
responsabilidade do Município cedente arcar com o aporte para amortização do 
déficit atuarial, referente ao custeio suplementar, sendo de responsabilidade do 
Município cessionário apenas o repasse do desconto da contribuição devida pelo 
segurado e o repasse referente ao custeio normal. 
Contudo, a despeito do preenchimento dos requisitos de admissibilidade do 
expediente pelo Tribunal de Contas, imperioso consignar que, nos termos do 
Regimento Interno do TCMGO, compete à Secretaria de Atos de Pessoal – SAP –, 
dentre outras atribuições, a análise dos processos referentes a consultas, 
denúncias, solicitações e outros relacionados com sua área de atuação (art. 108, 
inciso VIII) e do movimento das folhas de pagamento dos órgãos que compõem os 
municípios jurisdicionados, para fins de apuração dos percentuais de gastos com 
pessoal e da observância do teto constitucional (art. 108, inciso IX). 
Por sua vez, o RITCMGO, em seu artigo 107, inciso III, estabelece competir à 
Secretaria de Contas Mensais de Gestão – SCMG – a análise de consultas cujo 
objeto refira-se a informações sobre a certificação dos índices de aplicação de 
recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, solicitações e outros 
relacionados à sua área de atuação. 
No caso em tela, o questionamento apresentado pelo consulente ostenta natureza 
eminentemente tributária, relativo ao custeio da seguridade social por parte dos 
municípios jurisdicionados, e não, propriamente, ao vínculo laboral entre servidor e 
Administração, este sim sujeito à análise pela SAP. Veja-se que o instituto da 
cessão do servidor público apenas deu espeque a uma situação fiscal, cuja análise 
ultrapassa o espectro de atribuições desta Especializada. 
Por essa razão, a SAP declina de sua competência, sugerindo seja o feito 
direcionado à Secretaria de Contas Mensais de Gestão para instrução, em 
convergência com o art. 107, III, do RITCMGO. 
III. CONCLUSÃO 
Diante das considerações retro expendidas, em especial as regras legais que regem 
a matéria, a SAP manifesta-se pela admissibilidade da presente consulta, em vista 
do cumprimento dos requisitos do artigo 199 do RITCMGO, declinando, contudo, da 
respectiva atribuição, tendo em vista o teor do art. 107, III, do RITCMGO, que 
reserva a análise do feito à Secretaria de Contas Mensais de Gestão.  
[...] 
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1.2.4 Manifestação conclusiva da Secretaria de Contas Mensais de Gestão 

7. A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, por meio do Certificado nº 

531/2022, de 08/03/2022, conforme sistema de tramitação, uma vez que o 

documento consta data pretérita, qual seja, “23 de fevereiro de 2020”, preliminarmente, 

sugeriu o conhecimento da Consulta, opinando, no mérito, que seja respondido ao 

Consulente, em tese, que “na cessão de servidor efetivo com ônus para o Ente Cessionário, 

a contribuição patronal, correspondente à soma do custo normal e suplementar do RPPS, é 

devida pelo Cessionário, nos moldes definidos pelo art. 32, II, da Orientação Normativa nº 

02/2019 – MPS, nos seguintes termos: 

[...] 2. MÉRITO 
Segundo a interpretação dessa Unidade Técnica, o questionamento erigido envolve 
a análise da Lei nº 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o 
funcionamento dos regimes próprios de previdência social, e a harmonização das 
diversas regulamentações estabelecidas pela Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia, entidade responsável pelo estabelecimento e a 
publicação de parâmetros, diretrizes e critérios de responsabilidade previdenciária 
na sua instituição, organização e funcionamento, relativos a custeio, benefícios, 
atuária, contabilidade, aplicação e utilização de recursos e constituição e 
manutenção dos fundos previdenciários, para preservação do caráter contributivo e 
solidário e do equilíbrio financeiro e atuarial, na forma do art. 9º, II, da Lei nº 
9.717/98.    
Assim, dá-se início a instrução de mérito, considerando exclusivamente a dúvida 
suscitada com relação à aplicação dos dispositivos legais, reforçando que as 
posições aqui expostas atendem apenas ao caráter opinativo, possuindo o intuito de 
esclarecer dúvidas em tese, e não apresentam exame das particularidades de caso 
concreto, em conformidade com o §3º do art. 199 do Regimento Interno dessa Casa.  
A indagação posta pelo consulente se correlaciona com a cessão de servidor 
público efetivo, portanto, originalmente vinculado ao Regime Próprio de Previdência 
do Ente Cedente, que passa a exercer suas atividades foram do local de lotação de 
seu cargo, empregando sua força de trabalho a favor do Ente Cessionário. O tema é 
tratado no art. 1º-A da Lei nº 9.717/98: 
Art. 1º-A. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios ou o militar dos Estados e do Distrito Federal filiado 
a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro 
ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao 
regime de origem.  
Portanto, a cessão de servidor público, conforme disposição legal expressa, não 
interrompe o vínculo com o regime previdenciário de origem. De forma que, uma vez 
que o servidor permanece atrelado ao Regime Próprio de Previdência de origem, 
passa a ser necessário definir a responsabilidade pelo pagamento de sua 
remuneração e das obrigações acessórias a ela, como é o caso das contribuições 
previdenciárias.  
A questão é regulamentada pela Orientação Normativa nº 02/2019, do Ministério da 
Previdência Social, que reforça a continuidade do vínculo:  
Art. 13. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, mantém o vínculo ao regime previdenciário adotado pelo 
ente do qual é servidor nas seguintes situações:  
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I - quando cedido, com ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da 
administração direta ou indireta de quaisquer dos entes federativos; 
[...] 
§ 1º O recolhimento das contribuições relativas aos servidores cedidos, afastados e 
licenciados observará ao disposto nos arts. 31 a 35. (Grifo nosso) 
O normativo referenciado também regulamenta a responsabilidade pelo 
adimplemento das contribuições ao Regime de Previdência, diferenciando esta 
responsabilidade no caso de cessão com ou sem ônus para o cessionário: 
Art. 31. Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, o 
cálculo da contribuição ao RPPS será feito com base na remuneração do cargo 
efetivo de que o servidor for titular, observado o disposto nesta Subseção.  
Art. 32. Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de mandato 
eletivo em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário 
ou do órgão de exercício do mandato, será de responsabilidade desse órgão ou 
entidade:  
I - o desconto da contribuição devida pelo segurado;  
II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e  
III - o repasse das contribuições, de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora 
do RPPS a que está vinculado o cedido ou afastado.  
§ 1º Caso o cessionário ou o órgão de exercício do mandato, não efetue o repasse 
das contribuições à unidade gestora no prazo legal, caberá ao órgão ou entidade de 
origem efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores.  
§ 2º O termo, ato, ou outro documento de cessão ou afastamento do servidor com 
ônus para o cessionário ou o órgão de exercício do mandato, deverá prever a 
responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições 
previdenciárias ao RPPS, conforme valores informados mensalmente pelo órgão ou 
entidade de origem.  
§ 3º O disposto neste artigo se aplica a todos os casos de afastamento do cargo 
para exercício de mandato eletivo com ônus para o órgão de exercício do mandato, 
inclusive no caso de afastamento para o exercício do mandato de prefeito ou de 
vereador em que haja opção pelo recebimento do subsídio do cargo eletivo.  
Art. 33. Na cessão ou afastamento de servidores sem ônus para o cessionário ou 
para o órgão de exercício do mandato, continuará sob a responsabilidade do órgão 
ou entidade de origem, o recolhimento e o repasse, à unidade gestora do RPPS, das 
contribuições correspondentes à parcela devida pelo servidor e pelo ente. (Grifo 
nosso) 
Assim, na forma definida pelo art. 32 da Orientação Normativa 02/2009 – MPS, na 
hipótese de cessão com ônus para o cessionário, este passa a ser responsável pelo 
pagamento da remuneração, pelo desconto da contribuição devida pelo segurado, 
pelo custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem e pelo repasse 
das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS a que está vinculado o 
servidor cedido. 
Resta, então, interpretar a abrangência do termo contribuição devida pelo órgão ou 
entidade de origem, cunhada pela norma mencionada. Para tanto, esta Unidade 
Técnica se vale da Portaria nº 464/2018, do Ministério da Fazenda, que dispõe 
sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de 
previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o 
equacionamento do déficit atuarial, in verbis:  
Art. 6º Na hipótese de instituição de RPPS, para fins do cumprimento do equilíbrio 
financeiro e atuarial: 
[...] 
III - a alíquota de contribuição a cargo do ente federativo, correspondente à soma do 
custo normal e suplementar do RPPS, não poderá ser inferior àquela prevista no 
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inciso I do art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS, até a amortização integral de eventual déficit atuarial do 
RPPS. (Grifo nosso) 
Portanto, de acordo com a referida portaria, a contribuição a cargo do ente 
federativo engloba tanto o custo normal quanto o custo devido pela imposição de 
alíquota suplementar. De fato, a alíquota suplementar é apurada adotando-se como 
base de cálculo a própria remuneração dos servidores vinculados ao RPPS, nos 
moldes definidos pelo art. 48 da Portaria nº 464/2018 – MF: 
Art. 48. O plano de custeio proposto na avaliação atuarial deverá observar os 
seguintes parâmetros: 
[...] 
IV - quando instituído na forma de alíquotas, ter a remuneração de contribuição dos 
segurados ativos como base de cálculo das contribuições do ente federativo, normal 
e suplementar; (Grifo nosso) 
Neste ponto, cabe observar que a instituição de aportes e a implementação de 
alíquota suplementar são mecanismo que não se confundem, apesar de atenderem 
ao mesmo objetivo de promover o equacionamento do déficit atuarial. As duas 
estratégias estão previstas na regulamentação de referência, encontrando guarida 
no art. 53 da Portaria nº 464/2018 – MF: 
Art. 53. No caso de a avaliação atuarial de encerramento do exercício apurar déficit 
atuarial, deverão ser adotadas medidas para o seu equacionamento. 
[...] 
§ 2º O equacionamento do déficit atuarial poderá consistir:  
I - em plano de amortização com contribuição suplementar, na forma de alíquotas ou 
aportes mensais com valores preestabelecidos; (Grifo nosso) 
Ao conduzir uma política de cobertura do déficit atuarial que preveja um plano de 
amortização por meio de aportes periódicos e preestabelecidos, os municípios 
devem observar as disposições da Portaria nº 746/11:  
Art. 1º O Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência 
Social - RPPS instituído pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 
conformidade com a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, de que trata a 
Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 19 de agosto de 2010 deverá atender às 
seguintes condições:  
I - se caracterize como despesa orçamentária com aportes destinados, 
exclusivamente, à cobertura do déficit atuarial do RPPS conforme plano de 
amortização estabelecido em lei específica do respectivo ente federativo; e  
II - sejam os recursos decorrentes do Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do 
RPPS utilizados para o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados 
vinculados ao Plano Previdenciário de que trata o art. 2º, inciso XX, da Portaria MPS 
nº 403, de 10 de dezembro de 2008.  
§ 1º Os Aportes para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS ficarão sob a 
responsabilidade da Unidade Gestora, devendo:  
I - ser controlados separadamente dos demais recursos de forma a evidenciar a 
vinculação para qual foram instituídos; e  
II - permanecer devidamente aplicados em conformidade com as normas vigentes, 
no mínimo, por 05 (cinco) anos.  
§ 2º Para fins desta Portaria não se caracterizam como Aporte os repasses feitos à 
Unidade Gestora em decorrência de alíquota de contribuição normal e suplementar. 
(Grifo nosso) 
Assim, percebe-se que órgão regulamentador foi bastante enfático ao evidenciar a 
distinção entre os aportes e a alíquota suplementar, uma vez que essa assimetria 
também atua, de modo reflexo, na forma como as diferentes estratégias são 
tratadas no plano da responsabilidade fiscal e pela contabilidade pública, com 
impacto sobre o registro e cálculo da despesa total de pessoal. As peculiaridades 



 

 

Página 9 de 20 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400005-22-RESULTADO 

Processo nº 09390/21 
Fls. 

dessa diferenciação foram amplamente debatidas, no âmbito desse Tribunal de 
Contas, por meio do Processo nº 17680/18, no qual se fixou o entendimento 
esposado no Acordão AC AC-CON nº 015/19: 
AC-CON nº 015/19 – Município de Piracanjuba EMENTA: Aportes periódicos de 
recursos realizados pelo município, para equacionar o déficit atuarial do RPPS, 
devem ser aplicados por pelo menos cinco anos, têm natureza de “outras despesas 
correntes”, não são incluídos nas despesas com pessoal e não repercutem no limite 
fiscal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os recursos dos aportes 
periódicos, quando utilizados antes de completados cinco anos de sua realização, 
passam a integrar o total das despesas com pessoal e repercutem no limite fiscal. A 
contribuição previdenciária suplementar realizada pelo município para equacionar o 
déficit atuarial tem natureza idêntica à da contribuição patronal principal, compondo 
o total das despesas com pessoal. (Grifo nosso) 
LC nº 101/00, art. 18; art. 19. Portaria MF nº 464/18. Portaria MPS nº 746/11.  
DATA: 10.07.2019  
PUBLICAÇÃO DOC: 1226, de 31.07.2019. p. 231 
In casu, a questionamento formulado é claro ao apontar dúvida quanto ao 
responsável pelo pagamento da alíquota suplementar. E, sendo assim, amparada na 
normatização examinada, a Secretaria de Contas Mensais de Gestão entende que o 
custo da alíquota suplementar para amortização do déficit atuarial tem a mesma 
natureza do custo normal e integra o conceito de contribuição devida pelo órgão ou 
entidade de origem, e, em razão do disposto no art. 32, II, da Orientação Normativa 
nº 02/2009 MPS, deve ser custeado pelo Ente Cessionário, na cessão com ônus, 
quanto este se torna responsável pelo pagamento da remuneração do servidor 
cedido e das contribuições patronais ao regime de previdência. 
4. CONCLUSÃO 
Esta Secretaria, considerando a competência desta Corte para esclarecer dúvidas 
de caráter geral, a relevância e o interesse público que recai sobre a matéria, 
manifesta seu entendimento no sentido de que seja: 
I – RESPONDIDO ao consulente, em tese: 
Na cessão de servidor efetivo com ônus para o Ente Cessionário, a contribuição 
patronal, correspondente à soma do custo normal e suplementar do RPPS, é devida 
pelo Cessionário, nos moldes definidos pelo art. 32, II, da Orientação Normativa nº 
02/2019 – MPS. 
Assim, seguindo o trâmite definido pelo Regimento Interno dessa Casa, 
encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas para prosseguimento. 
SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO, em Goiânia, 23 de fevereiro de 
2020. [...] 

1.2.5 Manifestação conclusiva do MPC 

8. O Ministério Público de Contas, no Parecer nº 525/2022, de 

18/03/2022, concordou com a análise preliminar realizada pela Especializada no 

sentido de se conhecer desta Consulta e, no mérito, concordou com a opinião da 

Unidade Técnica para resposta ao questionamento do Consulente. Vejamos os 

detalhes na transcrição que segue: 

[...] Preliminarmente, impende afirmar que as condições estabelecidas no art. 31 da 
LOTCM e no art. 199 do RITCMGO foram satisfatoriamente atendidas, 
possibilitando o conhecimento da consulta. 
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A consulente indaga se na cessão de um servidor efetivo a outro ente, além da 
contribuição retida do segurado, o cessionário deverá recolher apenas a 
contribuição patronal normal ou também ficará obrigado a arcar com a contribuição 
suplementar patronal sobre a base de cálculo do servidor recepcionado. 
Foi esclarecido na peça inaugural que a contribuição suplementar se refere ao 
equacionamento do déficit atuarial do RPPS. 
Antônio Flávio de Oliveira define a cessão de servidor público como sendo “o ato 
pelo qual, temporariamente, um determinado órgão cede servidor do seu quadro 
para prestar serviço em outra esfera de governo ou órgão, no intuito de colaboração 
entre as administrações”. 
Destaca-se que a depender do termo de cooperação firmado entre a entidade 
cedente e a entidade cessionária, a cessão do servidor irá se efetivar com o ônus 
para uma ou para outra.  
Dessa forma, a doutrina classifica a cessão de servidor público em duas 
modalidades: cessão sem ônus para o cedente e cessão com ônus para o cedente. 
Na primeira, o cessionário irá custear a remuneração do servidor cedido, já na 
segunda, a remuneração continua a ser paga pelo órgão cedente. 
Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho comenta: 
Duas são as modalidades de cessão de servidores: a cessão sem ônus para o 
cedente e a cessão com ônus para o cedente. Na primeira, o servidor é cedido, mas 
o encargo com a remuneração recai sobre o órgão cessionário; aqui, a remuneração 
pode ser paga diretamente pelo cessionário ou pelo cedente, sendo que neste caso 
será providenciado o necessário reembolso. Na segunda, dá-se o contrário: a 
remuneração continua a ser paga pelo cedente, muito embora possa o servidor 
cedido auferir alguma vantagem pecuniária junto ao órgão cessionário.  
Nos termos do artigo 1-A da Lei 9717/98, o servidor efetivo filiado ao RPPS, quando 
cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, permanece vinculado ao 
regime previdenciário de origem. O dispositivo legal esclarece que essa regra será 
aplicada independentemente de a cessão ter sido com ou sem ônus para o 
cessionário. 
Quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias, a Orientação Normativa 
n. 02/2009 do Ministério da Previdência Social prevê no seu artigo 32 que, na 
cessão com ônus para o cessionário o desconto da contribuição devida pelo 
segurado, o custeio da contribuição patronal, assim como o repasse dessas 
contribuições ao RPPS será de responsabilidade desse órgão ou entidade 
(cessionário). 
Art. 32. Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de mandato 
eletivo em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário 
ou do órgão de exercício do mandato, será de responsabilidade desse órgão ou 
entidade:  
I - o desconto da contribuição devida pelo segurado;  
II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e  
III - o repasse das contribuições, de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora 
do RPPS a que está vinculado o cedido ou afastado. 
 
Em se tratando de cessão sem ônus para o cessionário, o recolhimento das 
contribuições retidas do servidor e da parte patronal, para o RPPS, permanecerá 
sob a responsabilidade do órgão de origem (cedente), de conformidade com o artigo 
33 da ON 02/2009 MPS: 
Art. 33. Na cessão ou afastamento de servidores sem ônus para o cessionário ou 
para o órgão de exercício do mandato, continuará sob a responsabilidade do órgão 
ou entidade de origem, o recolhimento e o repasse, à unidade gestora do RPPS, das 
contribuições correspondentes à parcela devida pelo servidor e pelo ente. 
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No entanto, a dúvida da consulente diz respeito à contribuição suplementar instituída 
para equacionamento do déficit atuarial do RPPS, a ser estabelecida mediante plano 
de amortização, conforme previsto no artigo 53 da Portaria MF n. 464/2018: 
Art. 53. No caso de a avaliação atuarial de encerramento do exercício apurar déficit 
atuarial, deverão ser adotadas medidas para o seu equacionamento. 
(...) 
§ 2º O equacionamento do déficit atuarial poderá consistir: 
I - em plano de amortização com contribuição suplementar, na forma de alíquotas ou 
aportes mensais com valores preestabelecidos; 
II - em segregação da massa; e 
III - complementarmente, em: 
(...) 
Conforme posicionamento consolidado por este Tribunal de Contas no Acórdão 
Consulta n. 0015/2019, a contribuição suplementar possui natureza idêntica à 
contribuição patronal principal devendo, inclusive, compor a despesa com pessoal: 
Acórdão Consulta n. 0015/2019: 
EMENTA: CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDOS. RPPS. 
PLANO DE AMORTIZAÇÃO. APORTE PERÍODO DE RECURSOS. 
CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR. REPERCUSSÃO NAS DESPESAS COM 
PESSOAL.  
(...) 
2.3 A contribuição previdenciária suplementar realizada pelo ente federativo com o 
escopo de equacionar o déficit atuarial, por ter natureza idêntica à da contribuição 
patronal principal, classificada no código 3.1.91.13, irá compor a despesa total com 
pessoal, estabelecida no art. 18 da LC 101/2000, repercutindo no limite fiscal 
estabelecido nesta lei. 
Cumpre destacar que nos termos do inciso I, §2º, do artigo 53 da Portaria n. 
464/2018 – MF, a contribuição suplementar, na forma de alíquotas, será calculada 
tendo por base a remuneração de contribuição dos segurados ativos do RPPS, o 
que a difere dos aportes periódicos com valores preestabelecidos, que também 
consiste em uma das medidas a ser adotada para o equacionamento do déficit 
atuarial. 
Acrescenta-se, ainda, que a contribuição previdenciária a cargo do ente federativo 
engloba tanto custo normal, como o valor correspondente à alíquota suplementar 
instituída para cobrir o déficit atuarial, nos termos do inciso III, do artigo 6º, da 
Portaria n. 464/2018 do Ministério da Fazenda: 
Art. 6º Na hipótese de instituição de RPPS, para fins do cumprimento do equilíbrio 
financeiro e atuarial: 
(...) 
III - a alíquota de contribuição a cargo do ente federativo, correspondente à soma do 
custo normal e suplementar do RPPS, não poderá ser inferior àquela prevista no 
inciso I do art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS, até a amortização integral de eventual déficit atuarial do 
RPPS. (Grifo nosso) 
Assim, pelas razões acima explicitadas, entende-se que na cessão com ônus para o 
cessionário o valor correspondente a contribuição suplementar deve ser custeada 
pelo ente cessionário, nos termos do artigo 32, II da ON n. 02/2009 MPS, vez que 
ela irá compor o custeio da contribuição previdenciária devida pelo órgão ou 
entidade de origem. 
Conforme o exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento da 
consulta, visto que foram atendidos os requisitos de admissibilidade previstos nos 
artigos 31 da LOTCM e 199 RITCM e, no mérito, sugere que seja respondido a 
consulente que na cessão com ônus para o cessionário este deverá arcar com o 
valor correspondente a contribuição suplementar instituída para cobrir o déficit 
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atuarial, conforme previsto no artigo 32, II da ON n. 02/2009 MPS, tendo em vista 
que ela irá compor o custeio da contribuição previdenciária devida pelo órgão ou 
entidade de origem, nos termos do inciso III, do artigo 6º, da Portaria n. 464/2018 do 
Ministério da Fazenda. [...] 

9. É o relatório. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

10. A competência deste Tribunal de Contas para responder consultas 

consta na Lei nº 15.958/2007, artigo 31, caput e no art. 1º, XXV, do Regimento 

Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

11. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal de Contas. 

2.1.3. Da competência do Relator 

12. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros-Substitutos, designada a este Relator, no 

exercício de 2021, a presidência das consultas de Mossâmedes, conforme art. 4º da 

Decisão Normativa nº 10/2020-TCMGO. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

13. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 

Goiás (LOTCMGO) prevê no caput do art. 31 que o TCMGO decidirá sobre 

Consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e 

regulamentares concernentes à matéria de sua competência. 

14. A parte final do aludido dispositivo estabelece quais autoridades estão 

habilitadas a formular consultas este Tribunal: 

Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação 
de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua 
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: 
I - Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de 
Tribunal, Prefeito ou Presidente da Câmara Municipal; 
II - Chefe do Ministério Público Estadual; 
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III - Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal; 
IV - Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nível 
hierárquico equivalente; (grifo nosso) 

15. Verifica-se que pelo art. 31 da LOTCMGO que a presente Consulta não 

atende ao pressuposto de legitimidade, uma vez que a autora ocupa o cargo de 

Gestora do Fundo de Previdência Social de Santa Helena de Goiás – Santa Helena 

PREV, o qual não está contemplado no rol de autoridades legitimadas a formular 

consultas ao TCMGO. 

16. Porém, o art. 199 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas 

(RITCMGO) amplia o rol de autoridades descritas no art. 31 da LOTCMGO, 

prevendo a legitimidade dos Gestores Municipais de Fundos. Vejamos: 

Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na 
aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua 
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: 
I – Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de 
Tribunal, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal;  
II – Gestores municipais de fundos, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista; 
III – Procurador-Geral de Justiça;  
IV – Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal;  
V – Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nível 
hierárquico equivalente; (destaque nosso) 

17. Desta forma, a parte consulente está legitimada pelo art. 199, II, 

primeira parte, do RITCMGO. 

18. A Secretaria de Atos de Pessoal, a Secretaria de Contas Mensais de 

Gestão e o Ministério Público de Contas convergiram quanto à preliminar de 

conhecimento desta Consulta. 

19. Na mesma esteira de entendimento, convergimos com as opiniões das 

Unidades Técnicas e do Parquet de Contas em sede de preliminar, conhecendo 

desta Consulta, concluindo que a mesma preenche os requisitos de admissibilidade 

insertos nos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica e art. 199 do Regimento Interno deste 

Tribunal de Contas. 
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2.2. Do mérito 

2.2.1. Das opiniões técnicas sobre a resposta ao questionamento desta Consulta 

20. QUESTÃO: Em caso de cessão de um servidor efetivo a outro Ente, 

além da contribuição retida do segurado o cessionário deverá contribuir com apenas 

a Contribuição Patronal, ou o cessionário ficará obrigado a contribuir também com a 

Contribuição Suplementar Patronal sobre base de cálculo do servidor recepcionado? 

a) Parecer jurídico do Consulente 

21. O parecerista da Autoridade Consulente manifestou-se sentido de que 

“conforme a Lei nº 9.717/98, art. 2º, § 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras 

do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios 

previdenciários. Em outras palavras, é de responsabilidade do Município de 

Mossâmedes a cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime próprio 

de seu Munícipio, não cabendo ao Município de Buriti de Goiás arcar com tal 

responsabilidade”. 

22. Sendo, portanto, de responsabilidade do Município cedente arcar com 

o aporte para amortização do déficit atuarial no percentual de 47,06% a partir do 

mês de abril de 2021, qual seja 30% referente ao custeio suplementar. É de 

responsabilidade do Município cessionário apenas o repasse do desconto da 

contribuição devida pelo segurado, qual seja 11% e o repasse de 17,06% referente 

ao custeio normal, porque o Município cessionário deve recolher apenas a 

contribuição do servidor e a contribuição do Município cedente, não lhe sendo 

razoável recolher contribuição suplementar destinada à cobertura do déficit atuarial 

do FUNPRESMO. 

23. O Parecerista do Órgão Consulente acrescenta a sugestão de que, na 

eventualidade de houver ocorrido pagamento no percentual de 46,56% referente ao 

mês de fevereiro, deverá ser deduzido nas parcelas subsequentes os 29,50% a mais 

recolhidos ao FUNPRESMO referente ao custeio suplementar (déficit atuarial). 

b) Posição da Secretaria de Contas Mensais de Gestão 
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24. A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, por meio do Certificado nº 

531/2022, opinou no sentido de que seja respondido ao Consulente, em tese, que 

“na cessão de servidor efetivo com ônus para o Ente Cessionário, a contribuição 

patronal, correspondente à soma do custo normal e suplementar do RPPS, é devida 

pelo Cessionário, nos moldes definidos pelo art. 32, II, da Orientação Normativa nº 

02/2019 – MPS”. 

c) Posição do Ministério Público de Contas (MPC) 

25. O Ministério Público de Contas corroborou a opinião expressa pela 

Secretaria de Contas Mensais de Gestão. 

2.2.2 Conclusão do Relator 

26. O texto inserto no artigo 1º da Lei nº 9717/1998 afirma que o servidor 

efetivo filiado ao RPPS quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da 

federação permanece vinculado ao regime previdenciário de origem: 

Art. 1o-A.  O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou o militar dos 
Estados e do Distrito Federal filiado a regime próprio de previdência 
social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da 
federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá 
vinculado ao regime de origem. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.187-13, de 2001) 

27. Observe-se que o artigo 1º da Lei nº 9717/1998 não faz distinção de a 

cessão de servidor acontecer com ou sem ônus para o cessionário, de qualquer 

forma a vinculação do servidor continua com o RPPS de origem. 

28. O artigo 32 da Orientação Normativa nº 02/2009, do Ministério da 

Previdência Social, prevê o seguinte: 

Art. 32. Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício 
de mandato eletivo em que o pagamento da remuneração ou 
subsídio seja ônus do cessionário ou do órgão de exercício do 
mandato, será de responsabilidade desse órgão ou entidade:  
I - o desconto da contribuição devida pelo segurado;  
II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de 
origem; e  
III - o repasse das contribuições, de que tratam os incisos I e II, à 
unidade gestora do RPPS a que está vinculado o cedido ou 
afastado. (destacamos) 
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29. Em se tratando de cessão sem ônus para o cessionário, o recolhimento 

das contribuições retidas do servidor e da parte patronal, para o RPPS, permanecerá 

sob a responsabilidade do órgão de origem (cedente), de conformidade com o artigo 

33 da Orientação Normativa nº 02/2009, da Secretaria de Políticas de Previdência 

Social do Ministério da Previdência Social1: 

Art. 33. Na cessão ou afastamento de servidores sem ônus para o 
cessionário ou para o órgão de exercício do mandato, continuará sob 
a responsabilidade do órgão ou entidade de origem, o recolhimento e 
o repasse, à unidade gestora do RPPS, das contribuições 
correspondentes à parcela devida pelo servidor e pelo ente. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos casos de 
afastamento do cargo para exercício de mandato eletivo de prefeito 
ou de vereador em que haja opção pelo recebimento da 
remuneração do cargo efetivo de que o servidor seja titular 

30. O artigo 53 da Portaria MF nº 464/20182 assim prevê a contribuição 

suplementar instituída para equacionamento do déficit atuarial do RPPS, mediante 

plano de amortização: 

Art. 53. No caso de a avaliação atuarial de encerramento do 
exercício apurar déficit atuarial, deverão ser adotadas medidas para 
o seu equacionamento. 
(...) 
§ 2º O equacionamento do déficit atuarial poderá consistir: 
I - em plano de amortização com contribuição suplementar, na forma 
de alíquotas ou aportes mensais com valores preestabelecidos; 
II - em segregação da massa; e 
III - complementarmente, em: 
(...) 

31. O Acórdão Consulta nº 0015/20193 deste Tribunal de Contas 

respondeu ao então Consulente que a contribuição suplementar possui natureza 

idêntica à contribuição patronal principal devendo, inclusive, compor a despesa com 

pessoal: 

EMENTA: CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
ATENDIDOS. RPPS. PLANO DE AMORTIZAÇÃO. APORTE 
PERÍODO DE RECURSOS. CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR. 
REPERCUSSÃO NAS DESPESAS COM PESSOAL.  
(...) 

                                                           
1 Disponível em: http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/ORIENTACAONORMATIVASPSn02de31mar2009atualizadaate11jul2014-1-1.pdf, acesso em 
11/04/2022, 16h32min. 
2Disponível em:  https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50863383/do1-2018-11-20-portaria-n-464-de-19-de-novembro-

de-2018-50863118, acesso em 11/04/2022, 16h32min. 
3 Disponível em: https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/08/AC-CONS-015-2019-processo-17680-18-Piracanjuba-CONSULTA.-
REQUISITOS-DE-ADMISSIBILIDADE-ATENDIDOS.-RPPS.-PLANO-DE-AMORTIZA%C3%87%C3%83O.-APORTE-PER%C3%8DODO-DE-
RECURSOS.pdf, acesso em 11/04/2022, 16h34min. 
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2.3 A contribuição previdenciária suplementar realizada pelo ente 
federativo com o escopo de equacionar o déficit atuarial, por ter 
natureza idêntica à da contribuição patronal principal, classificada no 
código 3.1.91.13, irá compor a despesa total com pessoal, 
estabelecida no art. 18 da LC 101/2000, repercutindo no limite fiscal 
estabelecido nesta lei. 
Cumpre destacar que nos termos do inciso I, §2º, do artigo 53 da 
Portaria n. 464/2018 – MF, a contribuição suplementar, na forma de 
alíquotas, será calculada tendo por base a remuneração de 
contribuição dos segurados ativos do RPPS, o que a difere dos 
aportes periódicos com valores preestabelecidos, que também 
consiste em uma das medidas a ser adotada para o equacionamento 
do déficit atuarial. 
Acrescenta-se, ainda, que a contribuição previdenciária a cargo do 
ente federativo engloba tanto custo normal, como o valor 
correspondente à alíquota suplementar instituída para cobrir o déficit 
atuarial, nos termos do inciso III, do artigo 6º, da Portaria n. 464/2018 
do Ministério da Fazenda: 
Art. 6º Na hipótese de instituição de RPPS, para fins do cumprimento 
do equilíbrio financeiro e atuarial: 
(...) 
III - a alíquota de contribuição a cargo do ente federativo, 
correspondente à soma do custo normal e suplementar do RPPS, 
não poderá ser inferior àquela prevista no inciso I do art. 22 da Lei 
8.212, de 24 de julho de 1991, para o Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS, até a amortização integral de eventual déficit atuarial 
do RPPS. (Grifo nosso) 

32. Deste modo, convergimos com a opinião da Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão, corroborada pelo Ministério Público de Contas, no sentido que a 

cessão com ônus para o cessionário o valor correspondente à contribuição 

suplementar deve ser custeada pelo ente cessionário, nos termos do artigo 32, II da 

Orientação Normativa nº 02/2009 MPS, vez que ela irá compor o custeio da 

contribuição previdenciária devida pelo órgão ou entidade de origem do servidor 

cedido a outro ente da federação. 

III – DA PROPOSTA 

33. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Relator 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do 

Regimento Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a 

minuta de decisão submetida à sua apreciação para: 

I - CONHECER desta Consulta, uma vez que preenche o requisito de 

admissibilidade insertos nos artigos 31 e 32 da Lei Estadual nº 15.958/2007 (Lei 
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Orgânica deste Tribunal de Contas) c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 

II - RESPONDER AO CONSULENTE: 

 QUESTÃO: Em caso de cessão de um servidor efetivo a outro Ente, 

além da contribuição retida do segurado o cessionário deverá contribuir com apenas 

a Contribuição Patronal, ou o cessionário ficará obrigado a contribuir também com a 

Contribuição Suplementar Patronal sobre base de cálculo do servidor recepcionado? 

 RESPOSTA: na cessão com ônus para o cessionário este deverá arcar 

com o valor correspondente a contribuição suplementar instituída para cobrir o déficit 

atuarial, conforme previsto no artigo 32, II da ON n. 02/2009 MPS, tendo em vista 

que ela irá compor o custeio da contribuição previdenciária devida pelo órgão ou 

entidade de origem, nos termos do inciso III, do artigo 6º, da Portaria n. 464/2018 do 

Ministério da Fazenda. 

 É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 11 de abril de 2022. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 


