
SERVIDORES CEDIDOS AO SUS 
 

 

ACÓRDÃO 668/2008 ATA 12 - Plenário 

 

9.2. Dar ciência ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde, para que, no exercício da supervisão 

ministerial, adote efetivas providências no sentido de: 

9.2.1. ..... 

9.2.2. Solucionar definitivamente a questão dos servidores cedidos pela Funasa para 

desenvolver ações do Sistema Único de Saúde (SUS), examinando a possibilidade de 

transferência dos mesmos para o Quadro da Secretaria de Vigilância em Saúde; 

 

 

ACÓRDÃO 5561/2009 ATA 34 - 1ª Câmara - Suest RJ 

 

9.2. Determinar ao Ministério da Saúde que: 

9.2.1. Crie na Secretaria de Vigilância em Saúde, atualmente responsável pelo controle de 

endemias, estrutura material e de recursos humanos suficiente para realizar o controle efetivo 

dos agentes cedidos aos municípios, especialmente quanto à jornada de trabalho desenvolvida, 

metas atingidas e condições de segurança a que estão submetidos; 

9.2.2. Oriente sua Secretaria de Vigilância em Saúde, em conjunto com a FUNASA, no sentido 

de: 

9.2.2.1. Realizar estudos visando identificar, a partir de parâmetros técnicos, a lotação ideal de 

agentes para controle de endemias nos municípios do Estado do RJ, apurando 

concomitantemente o contingente, atualmente disponível, contratado pelos próprios municípios 

ou pelo Estado; 

9.2.2.2. Corrigir as desproporcionalidades que vierem a ser identificadas a partir da realocação 

dos agentes cedidos pela FUNASA entre os municípios que efetivamente apresentarem 

comprovada necessidade de receberem ações complementares de vigilância epidemiológica e 

combate a endemias; 

 

 

ACÓRDÃO Nº 1258/2011 - TCU – Plenário 

 

31. A despeito de, em 2003, por meio do Decreto 4.726/2003, ter sido criada a Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde, que assumiu as competências de combate 

e controle de endemias, e da redistribuição, à época, de cerca de 500 servidores da Funasa para 

a SVS, os servidores cedidos a estados e municípios continuaram a fazer parte do quadro de 

pessoal da Fundação e ser por ela remunerados. 

37. Por meio do Decreto 7.135/2010, entre outras providências, foram remanejados cargos em 

comissão da estrutura da Funasa para o Ministério da Saúde - vinte DAS 101.2 e seis DAS 

101.1 -, cujas atribuições relacionavam-se a gestão e fiscalização dos serviços de combate e 

controle de endemias. Em seguida, conforme estabelecido na citada portaria, foram 

redistribuídos para o Ministério, ex-officio, os servidores da Fundação cedidos a estados e 

municípios para atuarem nas ações de controle de endemias (a relação nominal encontra-se nas 

páginas 51 a 184 da Seção 2 do DOU de 2/7/2010), mantendo-se os convênios de cessão em 

vigor. 
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ACÓRDÃO Nº 9595/2011 - TCU – 2ª Câmara - Suest AP 

 

1.6. Determinar à Presidência da Funasa que adote as providências a seguir indicadas, caso 

ainda subsista ausência de reembolso decorrente da cessão de servidores ao Governo do Estado 

do Amapá, com prazo superior ao estabelecido no § 1º, do art. 4º, do Decreto 4.050, de 

12/12/2001, devendo informar o resultado dessas medidas a este Tribanal, no prazo de 30 

(trinta) dias: 

1.6.1. Proceda a notificação pessoal dos servidores cedidos para reapresentação no seu órgão de 

origem e, caso não atendida, a suspensão do pagamento da remuneração, a partir do mês 

subsequente, como dispõem os arts. 4º, § 2º, e 10, parágrafo único, do Decreto 4.050/2001; 

1.6.2. Efetue a cobrança da dívida do Governo do Estado do Amapá, decorrente da cessão de 

servidores, cujo ônus é do órgão cessionário, por força do disposto no art. 4º do Decreto 

4.050/2001; 

1.6.3. Caso não mais subsista dívida, que comprove ao Tribunal, no prazo assinado, o 

recolhimento integral das parcelas. 

 

 

ACÓRDÃO Nº 840/2012 - TCU – Plenário 

 

31. A despeito de, em 2003, por meio do Decreto 4.726/2003, ter sido criada a Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde, que assumiu as competências de combate 

e controle de endemias, e da redistribuição, à época, de cerca de 500 servidores da Funasa para 

a SVS, os servidores cedidos a estados e municípios continuaram a fazer parte do quadro de 

pessoal da Fundação e ser por ela remunerados. 

[...] 

50. O item "b" da diligência versava sobre o cumprimento do item 9.4 do Acórdão nº 

1516/2003-Primeira Câmara, com transcrição a seguir: 

"9.4. determinar à Fundação Nacional da Saúde - FUNASA que: 

9.4.1 observe fielmente as normas disciplinadoras da cessão e requisição de servidores (art. 22, 

da Lei nº 8.270/91), bem como as concernentes à ocupação de funções gratificadas (§1º do art. 

26 da Lei nº 8.216/91 c/c o disposto no art. 15 da Lei nº 8.460/92), regularizando as situações 

porventura pendentes de solução; 

[...] 

Gestão de Recursos Humanos 

78. Quanto à gestão de recursos humanos, as principais falhas observadas pela Controladoria 

são relacionadas essencialmente à concessão de diárias e passagens, desvios de função de 

servidores, cessões de servidores a órgãos de estados e municípios, deficiências no 

arquivamento de documentos que serviram de suporte para concessão de benefícios e 

concessões de adicionais ou indenizações sem fundamentação legal. Considerando que as 

falhas apresentadas foram objeto de recomendações e de acompanhamento pela CGU, 

dispensando a adoção de medidas saneadoras por parte deste Tribunal, relacionamos as 

principais ocorrências nos parágrafos seguintes para fins ressalva no julgamento de mérito da 

gestão dos responsáveis. 

 

Cessão de servidores 

79. A CGU considerou que a Instrução Normativa n.º 01, de 3/1/2003, que "estabelece 

procedimentos relacionados à cessão de servidores da FUNASA a estados, Distrito Federal e 

municípios, para atuarem no Sistema Único de Saúde - SUS" (mediante convênio entre a 

FUNASA e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios) estaria em desacordo com o 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20030723/TC%20003.061.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20030723/TC%20003.061.doc


Decreto n.º 4.050/2001. Transcrição de trecho do entendimento da CGU: 

 

"...o art. 7º da IN retrocitada diz: "A FUNASA continuará responsável pelo pagamento da 

remuneração do servidor cedido". Esse artigo vai de encontro ao Decreto n.º 4.050, de 

12.12.2001 e suas alterações (Decreto n.º 4.493, de 3.12.2002 e Decreto 4.587, de 7.2.2003), 

que regulamenta o art. 93 da Lei n.º 8.112/90, ao dispor sobre a cessão de servidores de órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional. O art. 4º do 

Decreto n.º 4.050/2001 assim determina: "Na hipótese do inciso II do art. 3º, quando a cessão 

ocorrer para os Poderes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o ônus da 

remuneração do servidor cedido, acrescido dos respectivos encargos sociais, será do órgão ou 

da entidade cessionária". Como se vê esse artigo está em contradição com o art. 7º da IN n.º 

01/2003 da FUNASA." 

 

80. Segundo informações levantadas pela CGU no mês de dezembro de 2003, o quantitativo de 

pessoal da FUNASA era de 41.700 servidores, sendo que, deste montante, 30.195 servidores 

(72%) encontravam-se cedidos para outros órgãos e entidades. A Controladoria informou ainda 

que: 

 

"Parcela considerável das cessões (25.181 base SIAPE set/2003) estão amparadas pela Portaria 

n.º 1.399, de 15.12.1999, do Ministério da Saúde, em decorrência da descentralização da 

FUNASA para os Estados, Municípios e Distrito Federal, para execução das ações de 

Epidemiologia e Controle de Doenças. As demais cessões (5.486 base SIAPE set/2003), foram 

para diversos órgãos e Entidades da Administração Pública. Todas sem ônus para o cedente." 

 

81. Quanto à cessão de servidores com base na IN n.º 01/2003, a CGU identificou que na 

CORE/BA teria ocorrido cessão para o Estado e municípios sem que o ônus de suas 

remunerações tivesse sido repassado para esses níveis (constatação 9.1.3.2 BA), situação 

semelhante à verificada na constatação 9.2.2.1 Presidência (não ressarcimento decorrente de 

cessão de servidora). 

 

82. Na constatação 9.1.3.1 AL, a CGU destaca que dois servidores cedidos mediante convênios 

com o Estado de Alagoas e os diversos municípios alagoanos, para atuarem no âmbito do SUS, 

(nos termos da Lei 8080/1990, do art. 93, inciso II da Lei 8.112/90 e do art. 20 da Lei 

8.270/1991, com regulamentação dada pela Portaria FUNASA n.º 99, de 14.2.1996 e, 

posteriormente, pela IN FUNASA 01/2003) ocupavam os cargos de Secretário e Secretário 

Adjunto, da Secretaria Executiva de Saúde do Estado de Alagoas, que são cargos em comissão 

não relacionados diretamente com as atividades do Sistema Único de Saúde, sem que o ônus da 

remuneração destes servidores fosse repassado à entidade para qual foram cedidos. 

[...] 

145. Quanto à Coordenação Regional da Bahia, propõe-se a emissão de julgamento regular 

com ressalva das contas dos agentes Maria Yuri Travassos Ichihara (CPF 284.027.235-00) 

Coordenadora Regional e Gerluce Alves Pontes da Silva (CPF 283.108.614-00) Coordenadora 

Regional Substituta no período de ocorrência das falhas a seguir (identificadas pelo número da 

constatação do Relatório 139893 da CGU): 

 

Descrição da constatação Número fl. 

Utilização indevida de suprimento de fundos. 7.1.1.10 673 

Ausência de acompanhamento de processos inscritos na conta 112290300 - Responsabilidades 

por desfalques e desvios. 7.2.1.5 684 



Cessão de servidores da CORE/BA para Estado e municípios sem que o ônus de suas 

remunerações seja repassado para esses níveis. 9.1.3.2 721 

[...] 

159. Quanto à Presidência, foram atribuídas as falhas relacionadas a seguir (identificadas pelo 

número da constatação do Relatório 139893 da CGU): 

[...] 

Não ressarcimento decorrente de cessão de servidora. 9.2.2.1 727 

 

Determinações: 

À Funasa para que: 

.... 

h) faça constar, nas próximas contas, informações sobre os procedimentos adotados para 

adequar a cessão de servidores às normas vigentes, bem como o ressarcimento das 

remunerações indevidamente pagas pela Funasa a esses servidores; (item 6.7.2.6). 

[...] 

À Secretaria Federal de Controle para que: 

e) oriente as diversas CGUs para que verifiquem a questão de cessão de servidores e informe 

nas próximas contas as providências adotadas pela Funasa; (item 6.7.2.6) 

 

 

ACÓRDÃO Nº 841/2012 – Plenário - TCU –  Suest MT 
 

5.10. Inconsistências nos controles de cadastramento de pessoal permanente e cedido; não 

disposição de documentos relacionados à cessão de servidores - CORE-MT e CORE-CE (Item 

9.1.2.1, do RA n.º 115202, da SFC/CGU, de 22.05.2003); Inconsistências e impropriedades nos 

processos e nos cadastros de cessão de servidores - CORE-PR, CORE-GO e CORE-MA (Item 

9.1.2.1, do Adendo ao RA n.º 115202, da SFC/CGU, de 05.09.2003) 

5.10.1. No tocante à impropriedade verificada na CORE-MT, a questão está analisada no item 

6.32.2., desta instrução. Com relação à irregularidade verificada na CORE-CE, apesar de a 

SFC/CGU não ter emitido nenhuma recomendação, foi solicitado, com reiteração (fls. 100, vol. 

principal), que a regional encaminhasse à equipe de auditoria toda a documentação relacionada 

à cessão de servidores, de acordo com a IN n.º 003, de 17.07.2000, o que não foi atendido à 

ocasião daquela auditoria. 

[...] 

 

ANÁLISE: 

6.31.2. Considera-se atendida a diligência, sem prejuízo de DETERMINAR à CORE-MG, 

quando do julgamento do mérito, que, no caso de situações de emergência, observe 

estritamente o art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93, notadamente no que diz respeito ao prazo 

máximo de 180 dias consecutivos para a conclusão do processo emergencial, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos. 

 

6.32. no âmbito da Coordenação Regional da FUNASA/MT: item i do Ofício n.º 314/2004 - 4º 

Secex 

 

6.32.1. as medidas corretivas quanto à apuração da divergência em 7 (sete) servidores do 

quadro Ativo Permanente em comparação entre o quantitativo registrado no Sistema SIAPE e o 

que consta nas listagens de pagamento do SERPRO; item i-1 do Ofício n.º 314/2004 - 4º Secex 

 

6.32.2. a regularização da cessão do servidor Luis Soares, com demonstração, sobretudo, do 



reembolso dos valores recebidos pelo servidor, a título de remuneração, desde a ocorrência do 

afastamento até a data da efetiva regularização, vale dizer, da publicação do ato no DOU; item 

i-2 do Ofício n.º 314/2004 - 4º Secex 

[...] 

Argumenta que junto com as mudanças, não houve respaldo estrutural da entidade, tendo como 

conseqüência muitas dificuldades e o dispêndio de um enorme esforço para a superação dos 

problemas, tais como: 

 

 

"dificuldades na conscientização dos servidores de campo da FUNASA para a nova missão 

institucional junto aos Estados e Municípios; 

 

dificuldades na inserção desses servidores de campo junto aos gestores estaduais e municipais, 

principalmente em virtude da diferença do regime disciplinar e salarial; 

 

mudanças na estrutura interna da Coordenação Regional da FUNASA em São Paulo para 

desenvolver as atividades de assistência à saúde indígena." 

 

Especificamente quanto à alínea "c" do item 3.45, desta instrução, ressaltou que a FUNASA 

editou a Instrução Normativa n.º 03, de 17.07.2000, que disciplinou os procedimentos 

relacionados à cessão de servidores para os Estados e Municípios, destacando seu artigo 9º. 

Esclarece que a entidade garantiu a manutenção do adicional de insalubridade aos servidores 

quando da sua cessão, "desde que mantidas as condições que deram origem ao recebimento da 

vantagem e transferiu a responsabilidade pela emissão do laudo pericial aos gestores estaduais 

e municipais". 

  

Esclarece que para as atividades de borrificação com inseticidas em campo periodicamente, que 

são atividades típicas dos servidores mencionados no artigo 26 da Portaria n.º 1.399/99, a 

FUNASA considerava o adicional de grau máximo, ou seja, 20%, "conforme poderá ser 

observado na cópia do Relatório de Inspeção de Segurança elaborado em agosto de 1998 " (fls. 

803 a 805, vol. 7). 

[...] 

à Secretaria Federal de Controle Interno/CGU que: 

informe, expressa e conclusivamente, nas próximas contas da FUNASA, sobre as providências 

adotadas e os resultados alcançados com o atendimento, pela Presidência/FUNASA e 

respectivas coordenações regionais envolvidas em cada constatação, em relação às 

recomendações exaradas nos seguintes itens do Relatório de Auditoria n.º 115202, de 

22.05.2003: 

[...] 

item 9.1.2.1: inconsistências nos controles de cadastramento de pessoal permanente e cedido; 

não disposição de documentos relacionados à cessão de servidores - CORE-CE; 

[...] 

item 9.1.2.1: inconsistências e impropriedades nos processos e nos cadastros de cessão de 

servidores - CORE-GO e CORE-MA; 

 

 

 

 

 

 



ACÓRDÃO Nº 6886/2012 - TCU – 2ª Câmara - Suest MT 

 

9.4. Determinar à Coordenação Regional em Mato Grosso da Fundação Nacional de 

Saúde que:  

9.4.1... 

9.4.14. Redistribua para a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde – 

SVS/MS, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, os 99 (noventa e nove) guardas de endemias que 

se encontram cedidos para as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde em Mato Grosso, em 

virtude da assunção da competência do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde por parte da 

SVS/MS, devendo comunicar ao TCU as providências adotadas, até o término do prazo 

estipulado;  

 

 

ACÓRDÃO Nº 6088/2012 - TCU - 1ª Câmara - Suest RJ 

 

1.6.2. Determinar à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde que informe no próximo 

Relatório de Gestão: 

1.6.2.1.... .. 

1.6.2.2. as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde com vistas a solucionar a questão dos 

servidores da Funasa cedidos a estados e municípios para desenvolver ações do Sistema Único 

de Saúde (SUS), inclusive quanto aos empregos públicos de agentes de combate às endemias, 

criado na estrutura da Funasa pela Lei 11.350, de 2006, ante a determinação contida no subitem 

9.2.2 do Acórdão 668/2008-TCU-Plenário; 

 

 

ACÓRDÃO Nº 3457/2012 - TCU – Plenário - Suest MS 

 

9.7. Determinar à Superintendência da Funasa em Mato Grosso do Sul a adoção das seguintes 

providências, cuja implementação será verificada na próxima prestação de contas apresentada 

pela entidade: 

9.7.3. Promova se ainda não o fez, o ressarcimento mediante desconto em folha da 

remuneração paga ao servidor de matrícula SIAPE nº 504528 (CPF 257.497.301-15) durante o 

período de 1.11.2007 a 30.10.2008, interregno no qual exerceu cargos comissionados na 

Prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso/MS, com ônus para o cedente, em inobservância ao 

disposto no art. 93, I e § 1º, da Lei 8.112/90, observado o disposto nos arts. 45 e 46 dessa lei; 

 

9.7.4. Caso a uniformidade de carga horária não seja possível, providencie o imediato retorno 

do servidor cedido de matrícula SIAPE nº 44831 (CPF 248.498.476-68) em razão de a jornada 

de trabalho à qual o mesmo está submetido na Secretaria de Saúde de Campo Grande ser 

inferior àquela vinculada ao seu cargo efetivo no órgão e inferior ao mínimo admitido pela 

legislação federal (20 horas semanais, conforme art. 5º da Medida Provisória nº 2174-28/2001); 

 

 

ACÓRDÃO Nº 6345/2013 - TCU – 1ª Câmara - Suest MT 

 

69. Quando ao Processo 25180.010.224/2006-83 (juntamente com o Processo 

25180.012.366/2005-9), trata de processo administrativo disciplinar para apurar falhas na 

situação funcional do servidor de matrícula 487719, por ter sido nomeado Secretário Municipal 

sem haver a cessão para o município (TC 015.399/2007-3, peça 2, p. 54). Segundo informa a 

CGU (grifou-se): 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/RELAC/20121023/RL_0030_37_12_1_WAR.doc
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=01539920073


"(...) foi constituída comissão de sindicância por meio da Portaria 214/2006". Os trabalhos 

foram realizados, sendo que o relatório final sugere a devolução dos valores das remunerações 

recebidas pelo servidor matrícula 487719 cumulativamente com o subsídio de Secretário 

Municipal. O processo foi submetido à análise da Corregedoria em Brasília e da Procuradoria 

da Funasa, sendo a conclusão da comissão de sindicância ratificada. Em 24.01.2007, a 

autoridade competente, no julgamento, acata a sugestão da comissão de sindicância e determina 

o desconto dos valores na folha de pagamento do referido servidor. 

 

 

ACÓRDÃO Nº 198//2013 - TCU – Plenário - Suest  

 

Recursos humanos e financeiros 

Tratando-se de recursos humanos da Funasa, deve-se ressaltar a auditoria coordenada pela 

Seprog deste TCU (TC 009.240/2007-5, que resultou no Acórdão 668/2008-Plenário, datado 

em 16/4/2008), na qual se constatou grave descontrole do quantitativo e da composição do 

quadro de pessoal da entidade, além de elevadas despesas de pessoal em relação ao volume de 

recursos aplicados na área finalística da instituição. 

Na mencionada auditoria detectou-se que à época apenas 15% dos servidores do quadro 

estavam atuando na Funasa (40% dos servidores estavam cedidos ao SUS em estados e 

municípios, e outros 36% estavam na situação inativa). 

A composição do quadro de pessoal se alterou substancialmente em virtude da transferência, 

para o quadro do Ministério de Saúde, da quase totalidade dos agentes cedidos, bem como do 

repasse de competências, ainda em andamento, para a recém-criada Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (Sesai), consoante informado na introdução deste trabalho. 

 

 

ACÓRDÃO Nº 2319/2014 - TCU - 2ª Câmara - Suest TO 

 

Avaliação do Auditor 

61. As justificativas são insubsistentes e, portanto, não afastam a responsabilidade pela 

impropriedade havida na gestão, sem prejuízo dos seguintes esclarecimentos: 

i) Primeiramente, importa esclarecer que Acórdão 668/2008 - TCU – Plenário, proferido em 

função de uma auditoria de natureza operacional (TC 009.240/2007-5), por meio do subitens 

9.2 e 9.2.2 deu ciência ao Ministro da Saúde para, no exercício da supervisão ministerial, 

adotasse providências visando solucionar a questão dos servidores cedidos pela Funasa para 

desenvolver ações do SUS, examinando a possibilidade de transferência dos mesmos para o 

Quadro da Secretaria de Vigilância em Saúde; 

 

 

ACÓRDÃO Nº 5544/2015 - TCU – 1ª Câmara - Suest TO 

 

73.6.12 sem prejuízo do disposto no subitem 9.8.8 do Acórdão 2.319/2014-TCU-2ª Câmara, 

que se atente para os seguintes entendimentos: 

 

i) o disposto no art. 20, da Lei 8.270/1991 estipula uma faculdade dada a órgãos e entidades 

federais, conforme exprime o verbo utilizado na construção do comando, cuja materialização 

requer a observância de outros requisitos constitucionais e legais, além de adequado 

disciplinamento normativo; 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=00924020075
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20080418/009-240-2007-5-GP.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/RELAC/20121023/RL_0030_37_12_1_WAR.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140529/AC_2319_17_14_2.doc


ii) a não observância da condicionante prevista no § 1º, do art. 93, da Lei 8.112/1990 (com a 

redação dada pela Lei 8.270/1991), relativamente aos servidores cedidos e que exercem cargos 

em comissão ou funções de confiança na estrutura do Estado do Tocantins ou em municípios 

tocantinenses (art. 93, inciso I, da Lei 8.112/1990) obriga que o ônus da remuneração dos 

diversos servidores vinculados à Funasa/Suest-TO cedidos e designados para cargos ou funções 

supracitados recaia sobre os cessionários; 

 

iii) só há legitimidade para Funasa/Suest-TO suportar o ônus de servidores cedidos a órgãos do 

Estado do Tocantins e municípios tocantinenses, com fundamento no art. 20, da Lei 

8.270/1991, combinado com o art. 93, inciso II, da Lei 8.112/1990, para os servidores cedidos 

cujos cargos sejam condizentes e haja efetivo e comprovado exercício cotidiano no órgão ou 

entidade cessionária de atividades e ações de epidemiologia e controle de doenças, consoante 

dispõe o art. 6º, da Instrução Normativa 3, de 17 de julho de 2000, da própria Funasa (IN 

Funasa 3/2000), existindo muitos indícios de grande parte do contingente atualmente cedido 

não se enquadrar nem no cargo e nem no exercício das ações de saúde ora particularizadas." 

 

 

ACÓRDÃO Nº 7492/2015 - TCU – 2ª Câmara - Suest AP  

 

1.6. Determinar à Presidência da Funasa que adote as providências a seguir indicadas, caso 

ainda subsista ausência de reembolso decorrente da cessão de servidores ao Governo do Estado 

do Amapá, com prazo superior ao estabelecido no § 1º, do art. 4º, do Decreto 4.050, de 

12/12/2001, devendo informar o resultado dessas medidas a este Tribunal, no prazo de 30 

(trinta) dias: 

1.6.1. Proceda a notificação pessoal dos servidores cedidos para reapresentação no seu órgão de 

origem e, caso não atendida, a suspensão do pagamento da remuneração, a partir do mês 

subsequente, como dispõem os arts. 4º, § 2º, e 10, parágrafo único, do Decreto 4.050/2001; 

 

1.6.2. Efetue a cobrança da dívida do Governo do Estado do Amapá, decorrente da cessão de 

servidores, cujo ônus é do órgão cessionário, por força do disposto no art. 4º do Decreto 

4.050/2001; 

 

 

ACÓRDÃO Nº 476/2015 - TCU – Plenário - Suest RR 

 

9.1. Nos termos do inciso III do artigo 250 do Regimento Interno - TCU, recomendar à 

Superintendência Estadual da Funasa em Roraima (Suest-Roraima) que: 

9.1.1. Avalie seu quadro de servidores, em especial no que diz respeito àqueles servidores 

cedidos a outros órgãos/entidade da administração pública, à lotação nos setores 

administrativos, ao fluxo de aposentadorias, e adote as medidas necessárias, de forma a 

minimizar os riscos de descontinuidade na realização das atribuições fins da Suest-Roraima; 

 


