Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Recursos Humanos
Ofício-Circular nº 14/SRH/MARE

Brasília, 08 de setembro de 1997

Senhor Coordenador-Geral,
Ao tempo em que apresentamos os nossos cumprimentos, referimo-nos aos novos
serviços postos à disposição dos dirigentes setoriais do SIPEC, em caráter experimental, pela Divisão
de Análise e Orientação Consultiva - DIORC, unidade integrante do Departamento de Normas.
Como tivemos a oportunidade de explanar, a DIORC responderá a consultas formuladas
via fax, em substituição ao envio dos processos, em até 3 dias úteis, contados do dia seguinte ao da
transmissão do fax.
Nesta etapa, frisamos mais uma vez, de caráter experimental, procuraremos vislumbrar
a situação concreta do relacionamento entre este órgão central e os órgãos setoriais do SIPEC, com a
implementação, dentro em breve, das disposições contidas na alínea "b" do inciso III do art. 19 do
Decreto nº 2.223/97 e no inciso I do art. 21 da Portaria nº 1532/97.
A Legislação referenciada fará com que as manifestações do órgão central sobre
questões de aplicação da legislação relativa à administração de recursos humanos ocorram,
exclusivamente, observando-se os seguintes requisitos:

A Sua Senhoria o Senhor
Clayton Geraldo Mendonça de Castilho
Coordenador-Geral de Recursos Humanos
Ministério da Educação e Desporto - MEC
Esplanada dos Ministérios, Bloco L Anexo II, 1º Andar, Sala 100
70047-901 - Brasília-DF
(061)223-8259

(Fls. 2 do Ofício-Circular nº 14 /DENOR-SRH, de 8.9.97)

QUESTÕES FORMULADAS MEDIANTE PROCESSOS DE INTERESSE DE
SERVIDOR OU GRUPOS DE SERVIDORES.
Deverão ser dirigidos, obrigatoriamente, a Divisão de Aplicação e Análise de Processos
- DIAAP e a manifestação desta Secretaria somente se dará após manifestações do órgão seccional e
respectivo setorial do SIPEC, em se tratando de servidor da administração autárquica e fundacional, e
somente do órgão setorial do SIPEC, no caso de servidor da administração direta.
QUESTÕES ENCAMINHADAS MEDIANTE CONSULTA FORMAL DO ÓRGÃO
DO SIPEC.
Deverão ser dirigidas, obrigatoriamente, à Divisão de Análise e Orientação Consultiva DIORC e a manifestação desta Secretaria somente se dará após a manifestação do órgão setorial e, em
se tratando do respectivo órgão seccional, precedidas de ambas as manifestações - seccional e setorial.
A fim de que possamos melhor atender aos dirigentes setoriais, encaminhamos em
anexo as orientações sobre como utilizar os serviços da DIORC.
Informamos, também, que nesta data os órgãos seccionais vinculados a essa unidade
estão recebendo as mesmas orientações por meio de comunica no SIAPE.
O sucesso desse novo modelo, que reduzirá o tempo de resposta e revitalizará as
instâncias gerenciais do SIPEC, depende da sua correta utilização.
Atenciosamente,
Luiz Carlos de Almeida Capella
Secretário
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Secretaria de Recursos Humanos
Departamento de Normas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
ORIENTAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO EXPERIMENTAL DA
DIVISÃO DE ANÁLISE E ORIENTAÇÃO CONSULTIVA - DIORC
1 - PERÍODO DE FUNCIONAMENTO EXPERIMENTAL:
* De 01/09 até a publicação da Instrução Normativa que regulará as relações intra e
extra SIPEC.
2 - MEIO DA CONSULTA:
* somente via FAX nº 313-1721, da DIORC;
* não serão recebidas consultas informais, nem pessoais.
3 - FORMA DA CONSULTA (VER MODELO EM ANEXO):
* FAX de acordo com o padrão do Manual de Redação da Presidência da República,
assinado pelo titular ou substituto da unidade setorial do SIPEC, sem a necessidade de remessa
posterior ao MARE do original da consulta.
4 - CONTEÚDO DA CONSULTA (VER MODELO EM ANEXO):
* FAX conterá, obrigatoriamente, em sua parte superior, a classificação do assunto,
segundo os itens abaixo:
1. APOSENTADORIA, PENSÕES E TEMPO DE SERVIÇO
2. INVESTIDURA, MOVIMENTAÇÃO E AFASTAMENTOS
(provimentos, disponibilidade, estágio probatório, vacância, remoção, redistribuição e
substituição, licenças e afastamentos, férias, estagiários e contratação temporária)
3. VANTAGENS E BENEFÍCIOS
(adicionais, indenizações, gratificações, vencimentos e remuneração, incorporações,
auxílios, salário família, licenças a saúde, gestante, adotante, paternidade e acidente em serviço)
4. CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
(enquadramentos, reposicionamentos, promoção, progressão).
* Cada FAX deverá conter apenas um assunto e, dentro deste, apenas um item com a
possibilidade de várias indagações na mesma consulta;
* Cada FAX deverá conter a descrição em tese do objeto da consulta;
* Cada FAX deverá conter o entendimento do órgão sobre o teor da consulta com a
fundamentação legal;
* Assinatura do titular ou do substituto da unidade setorial do SIPEC;

* Especificação, além da data do expediente, da data de transmissão do FAX;
* As consultas das unidades seccionais do SIPEC obedecerão aos mesmos requisitos
acima e serão encaminhadas exclusivamente às unidades setoriais;
* Havendo dúvida da unidade setorial na solução da consulta da unidade seccional, o
setorial passa a ser o autor da dúvida, devendo externar o seu posicionamento e encaminhar o Fax ao
MARE, nos moldes acima;
* As consultas dos seccionais encaminhadas diretamente ao MARE não serão
respondidas.
5 - PRAZO DE ATENDIMENTO DA CONSULTA:
* Até 3 dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da transmissão do FAX
* A resposta, obrigatoriamente expedida neste prazo, pode significar:
* manifestação conclusiva sobre o assunto;
* informação de que, naquele caso, a consulta demandará maior pesquisa no item da
consulta ou está dependendo de manifestação de outra unidade administrativa;
* pedido de reformulação da consulta para uma melhor compreensão da dúvida.
6 - FORMA DA RESPOSTA (VER MODELO EM ANEXO):
* Oficio da Divisão de Análise e Orientarão Consultiva - DIORC, acompanhado da
ORIENTAÇÃO CONSULTIVA Nº/97-DENOR/SRH que deverá ser observada em casos análogos.
* Ao mesmo tempo, através de Mensagem COMUNICA via SIAPE, será transmitida a
todas as UPAGs a referida ORIENTAÇÃO CONSULTIVA.
MODELO DE FAX DE CONSULTA
MINISTÉRIO
Fax Nº : 061-0000000
Esplanada dos Ministérios Bloco
DESTINATÁRIO: Divisão de Análise e Orientação Consultiva - DIORC
Nº DE FAX: (061) 3131721 DATA DE EXPEDIÇÃO DO FAX: 1/09/97 NÚMERO
DE PÁGINAS: 2 Nº DO DOCUMENTO:
MENSAGEM
ASSUNTO: INVESTIDURA, MOVIMENTAÇÃO E AFASTAMENTOS
1- DESCRIÇAO EM TESE DO OBJETO DA CONSULTA:

Solicitamos pronunciamento desse Ministério com relação ao ônus no caso de cessão de
servidores de autarquias federais para órgãos do Poder Executivo Federal e para órgãos/entidades dos
Estados, Municípios e DF?
2- ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO:
O Ofício-Circular 005/94-CRH SAG/MINISTÉRIO TAL, de 21/01/94 estabelece que o
ônus, no caso da cessão de servidor para órgãos que não pertençam ao Executivo, será do órgão
cedente, mediante ressarcimento do órgão cessionário. No entanto, de acordo com o disposto no artigo
22 da Lei 8.270/91, que deu nova redação ao artigo 93 da Lei 8112/90, no caso de cessão de servidores
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em órgãos ou entidades dos Estados,
do DF ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária.
Brasília, 1 de setembro de 1997
Atenciosamente,
Coordenador-Geral de Recursos Humanos
MODELOS DE RESPOSTA
TEXTO 1
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Secretaria de Recursos Humanos
Departamento de Normas
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ofício nº/97 - DIORC/COGLE/DENOR/SRH
Em, 4 de setembro de 1997
Senhor Coordenador-Geral,
Em resposta ao FAX consulta, datado de 1/09/97, transmitido em 1/09/97, estamos
encaminhando a ORIENTAÇÃO CONSULTIVA N.º 000 /97- DENOR/SRH para conhecimento e
aplicação, inclusive em situações análogas.
Por oportuno, informamos que a mesma orientação foi transmitida, via COMUNICA
SIAPE, para todos os órgãos setoriais e seccionais do SIPEC.
Atenciosamente,
NOME DO CHEFE
Chefe da DIORC
A Sua Senhoria
Senhor FULANO DE TAL

Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Ministério
MODELO DE ORIENTAÇÃO CONSULTIVA
Ministério da Administrarão Federal e Reforma do Estado
Secretaria de Recursos Humanos
Departamento de Normas e Cadastro
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
ORIENTAÇÃO CONSULTIVA N.º 000/97-DENOR/SRH
EM 4/09/97
ASSUNTO: INVESTIDURA, MOVIMENTAÇÃO E AFASTAMENTOS
Versa a presente consulta sobre a responsabilidade do ônus, no caso de cessão de
servidores de autarquias federais para outros órgãos entidades.
A dúvida trazida pelo órgão setorial se prende à divergência de entendimento existente
entre o texto do Ofício-Circular 005/CRH SAG/MINISTÉRIO, de 21/01/94, o qual dispõe que, no
caso da cessão de servidor para órgãos que não pertençam ao Executivo, o ônus será do órgão cedente,
mediante ressarcimento do órgão cessionário. No entanto, de acordo com o disposto no artigo 22 da
Lei 8270/91, que deu nova redação ao artigo 93 da Lei 8112/90, no caso de cessão de servidores para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em órgãos ou entidades dos Estados, do DF
ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária.
Em face da incompatibilidade entre o disposto na Lei 8.270/91 e no Ofício-Circular
supracitado, solicitam informar a responsabilidade do ônus no caso da cessão de servidores de uma
autarquia federal para os órgãos/entidades abaixo mencionados:
a- cessão para órgãos do Poder Executivo Federal?
b- cessão para órgãos/entidades dos Estados, Municípios e DF?
Recorrendo aos dispositivos legais verificamos que o ônus, na hipótese de cessão para
órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, será do órgão ou entidade
cessionária, mantendo-se para o cedente nos demais casos, conforme disposto no § 1º da Lei 8112/90,
com a nova redação dada pelo art. 22 da Lei 8.270, de 1991.
De acordo com o § 5º do artigo 93 da Lei 8112/90, com a redação dada pela MP 15731l, de 29/08/97, aplica-se à União as regras dos §§ 1º e 2º desse dispositivo, excetuando-se as hipóteses
de cessão para empresas públicas ou sociedades de economia mista que recebam recursos financeiros
do Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal.
Contudo, na hipótese de cessão para órgãos/entidades dos Estados, Municípios e DF,
deverá haver o ressarcimento à autarquia (órgão cedente) dos valores pagos ao servidor durante o
período em que estiver cedido.
Nos casos de cessão para órgão federal não cabe ressarcimento.

Em face do exposto, submetemos este entendimento à apreciação da Sra CoordenadoraGeral de Sistematização e Aplicação da Legislação da Secretaria de Recursos Humanos deste
Ministério.
Brasília, 4 de setembro de 1997.
NOME DO ANALISTA NOME DO CHEFE
Matrícula SIAPE nº Chefe da DIORC
De acordo.
Encaminhe-se a presente Orientação à Coordenação-Geral de Recursos Humanos do
Ministério, com cópia para a DISLE para sistematização e divulgação para todos os órgãos setoriais
seccionais do SIPEC via Comunica SIAPE.
Brasília, de setembro de 1997.
NOME DO COORDENADOR
Coordenador-Geral de Sistematização e Aplicação da Legislação
MODELOS DE RESPOSTA
TEXTO 2
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Secretaria de Recursos Humanos
Departamento de Normas
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ofício nº /97 - DIORC/COGLE/DENOR/SRH
Em, 4 de setembro de 1997
Senhor Coordenador-Geral,
Em resposta ao FAX consulta datado de 1/09/97, transmitido em 1/09/97, vimos
comunicar a impossibilidade de atendimento da consulta no prazo estabelecido de até 3 dias úteis,
tendo em vista que, na dúvida formulada, não foi apresentada uma exposição sobre o entendimento
dessa unidade acerca do assunto, com a respectiva fundamentação legal.
Desta forma, tão logo, recebamos nova consulta sobre o assunto nos padrões
estabelecidos, procederemos a nova análise da questão.
Atenciosamente,
NOME DO CHEFE
Chefe da DIORC

A Sua Senhoria
Senhor FULANO DE TAL
Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Ministério
MODELOS DE RESPOSTA
TEXTO 3
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Secretaria de Recursos Humanos
Departamento de Normas
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ofício nº /97 - DIORC/COGLE/DENOR/SRH
Em, 4 de setembro de 1997
Senhor Coordenador-Geral,
Em resposta ao FAX consulta, datado de 1/09/97, transmitido em 1/09/97, vimos
comunicar a impossibilidade de atendimento no prazo estabelecido de até 3 dias úteis, tendo em vista
que existem controvérsias no entendimento do assunto quanto aos aspectos abaixo discriminados:
a) existe entendimento firmado pela AGU de que não cabe ressarcimento quando se
tratar de servidor cedido para órgão federal;
b) o texto do artigo foi alterado pela MP 1.573-11, mas carece de regulamentação.
Atenciosamente,
NOME DO CHEFE
Chefe da DIORC
A Sua Senhoria
Senhor FULANO DE TAL
Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Ministério
MODELOS DE RESPOSTA
TEXTO 4
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Secretaria de Recursos Humanos

Departamento de Normas
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ofício nº /97 - DIORC/COGLE/DENOR/SRH
Em 4 de setembro de 1997
Senhor Coordenador-Geral,
Em resposta ao FAX consulta, datado de 1/09/97, transmitido em 1/09/97, vimos
comunicar a impossibilidade de atendimento no prazo estabelecido de até 3 dias úteis, tendo em vista
que a solução do caso depende de pronunciamento solicitado à Consultoria Jurídica deste Ministério.
Atenciosamente,
NOME DO CHEFE
Chefe da DIORC
A Sua Senhoria
Senhor FULANO DE TAL
Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Ministério

