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MATÉRIA DE AVALIAÇÃO. 
 
 

 

Publicação DOU nº 134, seção 1 de 14 de julho de 2006.  

 

Atos do Senado Federal.  

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Calheiros, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

R E S O L U Ç Ã O 

Nº 33, DE 2006 Autoriza a cessão, para cobrança, da dívida ativa dos 
Municípios a instituições financeiras e dá outras providências.  

O Senado Federal resolve: 

Art.1º Podem os Estados, Distrito Federal e Municípios ceder a 
instituições financeiras a sua dívida ativa consolidada, para cobrança por endosso-
mandato, mediante a antecipação de receita de até o valor de face dos créditos, desde 
que respeitados os limites e condições estabelecidos pela Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, e pelas Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, do Senado Federal.  

Art.2º A instituição financeira endossatária poderá parcelar os débitos 
tributários nas mesmas condições em que o Estado, Distrito Federal ou Município 
endossante poderia fazê-lo.  

Art.3º A instituição financeira endossatária prestará contas mensalmente 
dos valores cobrados.  
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Art.4º Uma vez amortizada a antecipação referida no art. 1º, a instituição 
financeira repassará mensalmente ao Estado, Distrito Federal ou Município o saldo da 
cobrança efetivada, descontados os custos operacionais fixados no contrato.  

Art.5º O endosso-mandato é irrevogável enquanto não amortizada a 
antecipação referida no art. 1º.  

Art.6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 13 de julho de 2006  

                               Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente do Senado Federal 

 
 
 

DA RESOLUÇÃO QUE AUTORIZA OS MUNICÍPIOS A CEDER SUA DIVIDA 
ATIVA PARA COBRANÇA. 

O Projeto de Resolução iniciado em 2003, de autoria do Senador Sérgio Cabral 
que em deferência especial atendeu pedido dos Municípios através da Confederação 
Nacional de Municípios - CNM, estava destinado apenas à negociação da dívida ativa dos 
Municípios e possibilitava a estes uma antecipação de recursos de no mínimo 30% (trinta 
por cento) do valor de face dos créditos e o oferecimento de parcela do Fundo de 
Participação dos Municípios como garantia às instituições de crédito, do montante 
antecipado ao município, no caso de não efetivar-se a arrecadação capaz de compensar a 
antecipação. 

Durante sua tramitação o projeto sofreu alterações e a introdução de 
substitutivo apresentado pelo Senador Jonas Pinheiro na CAE, acatando emenda 
apresentada pelo Senador Edison Lobão, incluiu os Estados e o Distrito Federal, ampliou o 
limite da antecipação, passando-o para até 100% do valor de face dos créditos e não 
deixou explicita a possibilidade do oferecimento do FPM ou FPE como garantia da 
antecipação. Posteriormente o Senador Romero Jucá, atendendo sugestão do Ministério da 
Fazenda, acrescentou no artigo 1º a palavra ‘receita’. Este substitutivo atendeu a 
indagações respondidas pelo Ministério da Fazenda que entendeu tratar-se de operação de 
crédito condicionada à autorização da Secretaria do Tesouro Nacional e segundo os 
técnicos, também passíveis de distorções decorrentes de práticas fiscalmente 
irresponsáveis, visto que não impunha a obrigação de ser consultado previamente o 
Ministério da Fazenda para que ela se efetivasse. 

Acabou sendo encaminhado para votação o texto finalmente publicado e que 
estabelece o seguinte: 
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“Art. 1º. Podem os Estados, Distrito Federal e Municípios ceder a instituições 
financeiras a sua dívida ativa consolidada, para cobrança por endosso-mandato, mediante 
a antecipação de receita de até o valor de face dos créditos, desde que respeitados os 
limites e condições estabelecidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 
pelas Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, do Senado Federal.” 

Avaliando os mandamentos que emanam deste artigo, temos que: 

Estão os Estados, Distrito Federal e os Municípios, autorizados pelo Senado 
Federal a ceder a instituições financeiras a sua dívida ativa consolidada. 

Portanto, os Entes Públicos, considerando que são entes autônomos e que 
suas ações ficam condicionadas à decisão dos Poderes que os constituem, deverão decidir 
pela cedência ou não desses créditos para cobrança, fazendo-o através de Lei autorizativa 
da Câmara Municipal e contrato a ser firmado pelo Prefeito Municipal com a instituição 
financeira escolhida através de processo licitatório. 

Como o limite de antecipação de receita é de até 100%, poderá o ente 
proceder à licitação com antecipação de receita ou não. No caso de não haver antecipação, 
como o critério de seleção da instituição financeira vencedora será apenas a menor taxa de 
remuneração da mesma, poderá ser utilizada a modalidade de pregão, inclusive eletrônico 
para a definição do vencedor. Caso haja mais de um critério de avaliação da proposta 
vencedora, por exemplo, menor taxa de remuneração da instituição financeira e maior valor 
de antecipação, não poderá ser utilizada a modalidade de licitação de pregão, nem mesmo 
eletrônico, sendo nesse caso o mais indicado a modalidade concorrência, em função do 
montante da Dívida Ativa. 

A cedência deverá ser obrigatoriamente para instituições financeiras, logo, é 
mister definir que instituições são estas, para os Entes Públicos, atendendo às disposições 
inseridas na Constituição de 1988. 

A regra constitucional determina que “as disponibilidades de caixa da União 
serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em 
instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei”. (Art. 164 § 3º). 

Em decorrência da regra constitucional e diante do objeto da resolução, surgem 
para os gestores públicos municipais os seguintes questionamentos: 

1- Que entendimento deve ser dado a expressão instituições financeiras 
oficiais? 

2- O resultado obtido pelas instituições de crédito na cobrança da dívida ativa é 
disponibilidade de caixa? 
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3- A antecipação de recursos que a instituição financeira fará ao Município 
poderá ficar nela depositada se esta não for considerada instituição financeira oficial? 

 

1- Entendimento sobre Instituições Financeiras Oficiais. 

Como referido acima, o art.164 da Constituição prevê a obrigatoriedade de 
depósito das disponibilidades de caixa dos Entes Públicos em instituições financeiras 
oficiais. 

A Lei nº 7.492/86 define o que é instituição financeira e em seu art. 1º, refere: 

“Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986: 

Art. 1º - Considera-se instituição financeira, para efeito desta Lei, a pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, 
cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, 
negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários. 

Parágrafo único - Equipara-se à instituição financeira: 

I – a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, 
capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros; 

II – a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste 
artigo, ainda que de forma eventual.” 

Em legislação específica não encontramos uma definição para o que o 
constituinte quis dizer com a expressão instituições financeiras oficiais, porém a história do 
Banco do Brasil e das Caixas Econômicas com a posterior proliferação de Bancos 
Estaduais, nos permitem extrair para esta expressão a caracterização de controle acionário 
estatal, tanto da União, como dos Estados e eventualmente do Distrito Federal e 
Municípios. 

Logo, são instituições financeiras oficiais aquelas “lastreadas” por recursos 
públicos, garantidas pelos tesouros públicos. 

Portanto, à luz do mandamento constitucional somente nestas instituições 
financeiras é que poderão ser depositadas as disponibilidades de caixa dos entes públicos. 

2- Os recursos captados pelas instituições financeiras que realizarão a 
cobrança da dívida ativa para os entes públicos, são considerados disponibilidades 
de caixa? 
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Recentemente tomamos conhecimento pela imprensa dos embates jurídicos 
travados a partir da tentativa de alguns municípios de transferir para instituições financeiras 
privadas a folha de pagamento dos servidores, com consideráveis ganhos financeiros para 
os erários e que por decisões dos nossos tribunais acabaram por ser frustradas. 

Destes decisórios é possível extrair o entendimento de que o recurso público 
depositado será sempre entendido como disponibilidade de caixa, como segue: 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL1. Diário da Justiça de 12/05/2006. 
AG.REG.RECLAMAÇÃO 3.872-6 DISTRITO FEDERAL. RELATOR ORIGINÁRIO: MIN. 
MARCO AURÉLIO. RELATOR ACÓRDÃO: MIN. CARLOS VELLOSO 

Voto do Ministro Marco Aurélio – (Relator). 

“ Quanto ao tema de fundo, cabe notar que o Tribunal afastou, no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3.578-9/DF, por inconstitucional, a possibilidade de banco privatizado gerir dinheiro 
público. A tanto equivale a detenção de numerário para satisfação de servidores e fornecedores....A entrada e 
saída do dinheiro público, a ocorrer de acordo com o artigo 164, § 3º, da Constituição Federal, em banco 
oficial, são automáticas.” 

“... Afora isso, importante e relevante – primário, no caso -, é o § 3º do art.164, acrescida a 
circunstância de que a própria lei de responsabilidade fiscal dirime o problema, no sentido de determinar o 
depósito nos bancos oficiais. A parte final do § 3º destaca: “ ressalvados os casos previstos em lei”. É 
exatamente a hipótese que se deixou aberta para a possibilidade de não haver bancos oficiais em um 
determinado local do País ou capital do Estado. 

Com as privatizações dos bancos estaduais, se reduz o espectro dos bancos oficiais, então, 
abre-se uma janela para a possibilidade de que, não havendo bancos oficiais em determinado local – e a 
Constituição não aponta como específico do Estado, pode ser um banco oficial de âmbito federal – a lei 
autorize, sempre como regra de exceção. “ 

Voto do Ministro Carlos Velloso: 

“O Supremo Tribunal Federal tem decidido, reiteradamente, que as disponibilidades de caixa 
dos Estados-membros serão depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvadas as hipóteses 
previstas em lei ordinária de feição nacional. 

Assim decidiu o Supremo, por exemplo, nas ADIs 2.661, MC/MA, Ministro Celso de Mello, 
Plenário, 05.6.2002; 2.600, MC/ES, Ministra Ellen Gracie, Plenário. 24.4.2002; 3.578, MC/DF, Ministro 
Sepúlveda Pertence, Plenário, 14.9.2005, informativo nº 401.” 

Voto do Ministro Cezar Peluso: 

                                                           
1 Diário da Justiça de 12/05/2006 – Supremo Tribunal Federal – Ag.Reg.na Reclamação nº 3.872-6 Distrito Federal 
– Tribunal Pleno – Relator originário: Ministro Marco Aurélio; Relator acórdão: Ministro Carlos Velloso; 
Agravante: União Federal; Banco Central do Brasil; Agravado: Partido Comunista do Brasil. EMENTA: 
CONSTITUCIONAL. ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS: DISPONIBILIDADE DE CAIXA: 
DEPÓSITO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS. CF, art. 164, § 3º.SERVIDORES PÚBLICOS: 
CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA EM BANCO PRIVADO: INOCORRÊNCIA DE 
OFENSA AO ART.164, § 3º, CF. 
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“... entendo que disponibilidade de caixa é conceito técnico contábil e, evidentemente, não se 
confunde com verbas que, segundo os registros contábeis, são predestinadas e postas à disposição de 
terceiros, seja pessoal, fornecedores, etc., os quais poderão levantar a quantia à vista ou, dependendo, se 
tratar de servidor público, na data correspondente ao pagamento. Portanto, não integram a noção de 
disponibilidade de caixa, que é exatamente uma diferença entre certos ativos e passivos em que essas 
verbas são incluídas. Aliás, e este não é argumento, o qual padeceria de vício lógico, se tais verbas 
constituíssem disponibilidade de caixa, os servidores públicos da União jamais poderiam receber pelo Banco 
do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal, porque as disponibilidades de caixa, segundo o art. 164, § 3º, da 
Constituição, têm de estar no Banco Central. Quem deveria pagar o pessoal da União seria o Banco Central! 
Isto não é argumento, repito, porque seria um círculo vicioso, mas”. Demonstra, na prática, empiricamente, 
que ninguém jamais pôs em dúvida que não se trata de disponibilidades de caixa.” 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, respondendo 
questionamento formulado por Prefeito daquele Estado sobre a obrigatoriedade de 
depositar em instituições financeiras oficiais o resultado da arrecadação de tributos 
municipais, manifestou-se com o seguinte entendimento: 

“... o Município detém competência privativa para aplicar suas rendas (art.30, III da Constituição 
Federal). Compatibilizando, entretanto, essa regra com o preceito insculpido no art.164, §3º, oportuno se 
apresenta a transcrição dos comentários expendidos pelos professores Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra 
Martins2, a saber: 

“O dispositivo em si retira dos entes federados a possibilidade de depositar suas 
disponibilidades na rede privada, hoje detentora de menos de um terço do sistema financeiro, seja no 
concernente aos Bancos nacionais, seja àqueles de capital estrangeiro, com o que a rede oficial se apropria 
de considerável percentual de movimento do setor financeiro. 

Fez, todavia, o constituinte menção às ressalvas previstas em lei. 

Como o princípio é de restrição de direitos e concessão de privilégios, à evidência, não é auto-
aplicável, dependendo de que lei determine quais os casos prováveis de monopólio restrito e aqueles que não 
o seriam. 

Em outras palavras, apenas em havendo lei complementar, nos termos dos arts.163 e 192, e 
ordinária, nos termos do § 3º do art. 164, disciplinando a matéria é que tal princípio programático transformar-
se-á em princípio auto-aplicável, com o que o comando duvidoso é, a meu ver, mais uma ameaça futura que 
um perigo presente, esperando que o bom-senso dos legisladores complementar e ordinário corrija a 
reticência constitucional”. 

Nesta mesma linha de análise, pronuncia-se 3Wolgran Junqueira Ferreira: 

“Também este parágrafo é mandamental. Os dinheiros públicos devem ser depositados em 
instituições financeiras oficiais. As disponibilidades da União deverão ser depositadas no Banco Central do 
Brasil. As dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, autarquias ou outras entidades do Poder Público 
em Bancos Oficiais ou Caixas Econômicas. Diz o parágrafo no seu final: ressalvados os casos previstos em 
lei. Pessoalmente ressalvaria outro. No Município onde inexistir estabelecimento ou instituição financeira 
oficial o prefeito pode depositar em agência de Banco particular, pois ele não pode ser obrigado, todas as 
tardes, a mandar seu tesoureiro à cidade mais próxima para fazer depósitos em estabelecimentos oficiais. Tal 
medida não tem cabimento.” 

                                                           
2 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra – Comentários à Constituição do Brasil. Editora Saraiva, 1991, 
v.nº 6, p.171/174. 
3 FERREIRA, Wolgran Junqueira – Comentários à Constituição de 1988. Editora Julex, 1989, v.2, p.919-920. 
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Ao concluir, afirma o Conselheiro Relator Simão Pedro Toledo: 

“Em resumo e de conformidade com a doutrina dominante, o mandamento inserido no art. 164, 
§ 3º, da Carta Federal, é auto-aplicável, pelo que o Município deverá depositar as suas disponibilidades de 
caixa em instituições financeiras oficiais, de qualquer esfera ( estaduais ou federais), sem preferência. Se, 
contudo, estas não existirem na localidade, a Prefeitura poderá depositar, por razões práticas e de segurança, 
as disponibilidades de caixa em instituições financeiras privadas, como os bancos privados. 

In casu, considerando que as Cooperativas de Crédito Rural não são reconhecidas como 
instituições financeiras, e como existe na localidade o Banco do Brasil, não resta outra alternativa à Prefeitura 
de.......... a não ser efetivar os seus depósitos, inclusive os originários de arrecadação de tributos 
municipais, bem como as aplicações respectivas, na aludida instituição financeira federal.”Grifamos. 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul4, na avaliação do 
Processo nº 001272-02.00/05-2, decidiu o seguinte: 

“O Tribunal Pleno, por maioria, acolhendo o Voto do Senhor Conselheiro Algir Lorenzon, no que 
foi acompanhado pelos Senhores Conselheiros Vitor José Faccioni, João Luiz Vargas e João Osório F. 
Martins, por seus jurídicos fundamentos, decide: 

I - que as disponibilidades de caixa dos entes da federação e órgãos, das entidades e das 
empresas do Poder Público, devem, por força do disposto no artigo 164, § 3º, da Constituição Federal, ser 
depositados em instituições financeiras oficiais, aqui significando instituição pública; 

II – que a expressão disponibilidade de caixa, nos termos do que consta na Constituição 
Federal e na Lei Complementar nº 101/2000, por envolver toda a movimentação financeira pública, em 
decorrência de receitas e despesas, só pode ser feita nas instituições financeiras oficiais; 

III – que as exceções a esse imperativo constitucional só serão possíveis por expressa previsão 
legal, cuja competência legislativa deve ser feita por meio de lei federal; 

IV – pela impossibilidade de ser transferida a folha de pagamento dos servidores públicos às 
instituições financeiras não oficiais, tendo em conta o disposto no artigo 164, § 3º da Constituição Federal, 
consoante motivos expostos no Voto do Senhor Conselheiro Algir Lorenzon e, em conseqüência, devem ser 
cancelados quaisquer procedimentos licitatórios visando a transferência de tais serviços às instituições 
financeiras privadas, eis que absolutamente nulos por afrontarem o texto constitucional; 

V – intimar o Senhor Prefeito Municipal acerca da presente decisão, com ciência do seu inteiuro 
teor, a fim de que adote as providências necessárias e cabíveis para o seu imediato e efetivo cumprimento; 

VI – seja adotada a presente decisão como orientação normativa a ser repassada 
imediatamente a todos aqueles que estejam sob jurisdição administrativa deste Tribunal, devendo ser 
cientificados todos os Administradores Públicos de que o descumprimento deste decisum poderá implicar na 
imposição de penalidade pecuniária e, também, ser fato motivador para a desaprovação das contas dos 
responsáveis; 

VII – seja esta matéria considerada nas contas dos respectivos exercícios.” 

                                                           
4 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- Processo nº 001272-02.00/05-2, 
RELATOR: Conselheiro Helio Saul Mileski – Decisão nº TP-0323/2006 – Acolhido o voto do Conselheiro Algir 
Lorenzon. 
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Conforme nos é possível extrair dos decisórios de nossas Cortes e das 
afirmações doutrinárias, as disponibilidades de caixa dos Entes Públicos, na verdade, 
envolvem toda a movimentação financeira dos erários destes entes, logo, as receitas 
decorrentes da cobrança da dívida ativa, mesmo que realizada por instituições 
financeiras privadas, deverá ser depositada em instituição financeira oficial, igualmente 
ao procedimento de arrecadação e recolhimento das receitas públicas na forma da Lei. 

3- A antecipação de recursos que a instituição financeira fará ao Município 
poderá ficar nela depositada se esta não for instituição financeira oficial? 

Considerando que as disponibilidades de caixa estão entendidas como toda a 
movimentação financeira do Ente, não será diferente a interpretação que será dada ao total 
da antecipação que poderá ser oferecida pela instituição financeira encarregada da 
cobrança da dívida ativa. Esta é na verdade uma antecipação da receita que seria advinda 
da cobrança da dívida ativa, logo, receita pública. 

Em decorrência disto, fica extremamente restrito o leque de opções que os 
Entes Públicos Municípios deverão contar para negociar esta cobrança nos moldes 
estabelecidos pela Resolução do Senado Federal que ora analisamos. 

Dificilmente uma instituição financeira privada dispor-se-á a tomar para si o 
encargo de cobrar a dívida ativa do município, realizando antecipação de recursos para 
este, se a disponibilidade financeira não puder ficar nele depositado e de acordo com o 
disposto no § 3º do art. 164 da Constituição da República, esta somente poderá ser 
depositada em instituição financeira oficial. 

Se, no entanto, após o procedimento licitatório, a instituição de crédito 
vencedora for uma não oficial, os recursos por ela antecipados e o resultado da 
arrecadação terá de ser obrigatoriamente depositado em conta do Ente Público Município, 
em instituição financeira oficial. 

Este procedimento deverá ser firmado no contrato entre as partes, 
estabelecendo-se inclusive os prazos e ou datas para efetuarem-se os depósitos na conta 
do Município em uma instituição financeira oficial. 

 

O ENDOSSO-MANDATO. 

Segundo a Resolução nº 33 de 2006, a cedência deverá ocorrer por endosso-
mandato. O endosso é a transferência da propriedade do título de crédito.  

Por meio do endosso, que é uma assinatura do beneficiário, o título circula para 
outras mãos. 
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No endosso-mandato, uma das espécies dos chamados endossos impróprios, 
não ocorre a transferência do título, apenas o credor autoriza alguém a receber em seu 
nome o crédito existente. 

 No título deve constar a expressão “valor a cobrar”, ou qualquer outra 
expressão que identifique tratar-se de um simples mandato. 

O endosso-mandato é mais comum nas transações em que o endossatário é 
um banco que recebe o título para cobrança em razão da espécie de serviços que realiza 
para o endossante. 

O endosso-mandato está regido pelo art. 917 do Código Civil Brasileiro, como 
segue: 

Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 

“Art. 917. A cláusula constitutiva de mandato, lançada no endosso, confere 
ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição 
expressamente estatuída”. 

§ 1o O endossatário de endosso-mandato só pode endossar novamente o 
título na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu. 

§ 2o Com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante, não 
perde eficácia o endosso-mandato. 

§ 3o Pode o devedor opor ao endossatário de endosso-mandato somente 
as exceções que tiver contra o endossante.” 

Esta será a espécie de transferência que o Ente Público fará à Instituição 
Financeira responsável pela arrecadação da sua dívida ativa. 

 

ANTECIPAÇÃO DE RECEITA DE ATÉ O VALOR DE FACE DOS CRÉDITOS. 

Denomina-se antecipação da receita5 o processo pelo qual o tesouro público 
pode contrair uma dívida por "antecipação da receita prevista", a qual será liquidada 
quando efetivada a entrada de numerário. 

Entende-se por dívida ativa aquela constituída pelos créditos do Estado, devido 
ao não pagamento pelos contribuintes, dos tributos, dentro dos exercícios em que foram 
lançados. Por isso, só os tributos diretos, sujeitos a lançamento prévio, constituem dívida 
ativa. Não obstante, tem sido aceito o critério de estender-se o conceito de dívida ativa a 
outras categorias de receita, como as de natureza patrimonial e industrial, bem como 
                                                           
5 www.stn.fazenda.gov.br/serviços/glossário. 
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provenientes de operações diversas com a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, etc. 

Definimos como dívida consolidada pública os compromissos de exigibilidade 
superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a 
financiamento de obras e serviços públicos. Dívida Interna Pública corresponde a 
compromissos assumidos por entidade pública dentro do país, portanto, em moeda 
nacional. 

Segundo define o Banco Central do Brasil6 em seu glossário, valor de face é o 
valor de uma obrigação, nota ou outro título como expresso no certificado ou instrumento. 
Apesar do preço das obrigações flutuar a partir do momento de emissão até o seu resgate, 
eles são resgatados no prazo de vencimento pelo seu valor de face, a menos que tenha 
ocorrido default. O valor de face é o montante sobre o qual o pagamento de juros é 
calculado. Por exemplo, uma obrigação com valor de face de R$1.000 e juros de 10% 
pagos R$100 ao ano. 

 

RESPEITAR OS LIMITES E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 101 DE 4 DE MAIO DE 2000 E PELAS RESOLUÇÕES Nºs. 40 E 
43 DO SENADO FEDERAL. 

Tratando-se esta ação autorizada pela Resolução nº 33 de 2006 do Senado 
Federal, de uma operação de crédito, estará sujeita à verificação do cumprimento dos 
respectivos limites de endividamento, pelo Ministério da Fazenda, atendendo ao que dispõe 
o art. 32 da LRF. 

De acordo com o § 1º do art.33 da LRF, qualquer operação que não atenda aos 
determinativos da lei será considerada nula, devendo ser cancelada, devolvendo-se o 
principal, sem o pagamento de juros e encargos financeiros e enquanto não realizada a 
devolução o ente público sofre todas as vedações previstas para o descumprimento de 
limites. 

Para a realização da operação de crédito, é indispensável atender a todas as 
exigências constantes dos arts. 6º e 7º da Resolução nº 43 de 2001, do Senado Federal, 
integralmente transcrita ao final deste parecer. 

Para encaminhar o pedido ao Ministério da Fazenda, é indispensável instruir o 
pedido com os documentos relacionados no art. 21 da citada Resolução e estar atento para 
o que esta determina nos arts. 24 a 27. 

O pedido do chefe do Poder Executivo deverá estar acompanhado de 
pareceres técnico e jurídico que demonstrem inequivocadamente a relação custo-benefício 

                                                           
6 www.bacen.gov.br/Glossario.asp 
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da operação, o interesse econômico e social de sua realização e a observância dos limites 
e condições fixados pelas Resoluções nº 40 e 43 do Senado Federal. 

Também é indispensável a autorização específica do Poder Legislativo que 
poderá constar na Lei Orçamentária Anual ou em Lei específica de autorização da 
operação. 

É indispensável observar o que prevê também a Lei Orgânica Municipal sobre 
esta matéria.  

No instrumento que construiu e divulgou para orientar os entes públicos na 
formulação dos pleitos para a realização de operações de crédito, a Secretaria do Tesouro 
Nacional informa que as operações de longo prazo destinam-se a cobrir o desequilíbrio 
orçamentário ou a financiar obras e serviços públicos mediante contratos ou emissão de 
títulos da dívida pública e para sua autorização é indispensável o atendimento de um 
número considerável de pré-requisitos estabelecidos pelos instrumentos legais listados 
anteriormente. 

A STN elenca os seguintes procedimentos como necessários para a 
contratação de operação de crédito que entendemos assemelha-se a esta figura produzida 
pela Resolução nº 33 de 2006, do Senado Federal. 

 

7OPERAÇÕES DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA: 
 
1- Procedimentos para contratação: 

 
Inicialmente, o Estado, o Distrito Federal ou o Município deve contatar 

instituições financeiras, agências de fomento ou outras instituições de crédito a fim de 
negociar as condições da operação pretendida, observados os limites e condições 
previstas na legislação em vigor. 

 
Definidas as condições da operação, a instituição financeira escolhida 

adotará as providências cabíveis relativas ao contingenciamento do crédito ao setor 
público, estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e operacionalizado pelo 
Banco Central do Brasil (BACEN), na qualidade de entidade executiva do CMN. 

Essas providências não serão necessárias quando a operação de crédito 
não envolver instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. É o caso de uma 
operação de crédito externo ou interno cujo credor não seja uma instituição financeira. 

 
Atendidas todas as condições relativas ao contingenciamento do crédito ao 

setor público, o BACEN comunicará à instituição financeira a aprovação do protocolo 
de intenções. 
                                                           
7 MINISTÉRIO DA FAZENDA – Secretaria do Tesouro Nacional – STN – Operações de Crédito de Estados e 
Municípios – Manual de Instrução de Pleitos – MIP – Julho/2006. 
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 Após a aprovação do protocolo de intenções, a documentação necessária 

à análise do pleito será encaminhada às unidades da STN. 
 
Após a entrega dos documentos, a STN terá até dez dias úteis para 

examiná-los (inciso II do art. 31 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal). 
 
Dentro desse prazo, se a documentação enviada não estiver completa, a 

STN solicitará à instituição financeira ou ao interessado os documentos 
complementares, sendo então concedido prazo de até trinta dias corridos, findos os 
quais, persistindo pendências, o pleito será arquivado e o cadastramento da operação 
estará sujeito a cancelamento, segundo as normas de contingenciamento do crédito 
divulgadas pelo BACEN. 

 
No caso do não atendimento de qualquer um dos requisitos mínimos 

exigidos pela Resolução nº 43, de 2001, o pleito será indeferido de imediato pela STN 
(inciso I do art. 31 da Resolução nº 43, de 2001). 

 
Na análise, será considerada a observância dos requisitos mínimos 

relacionados nos documentos definidos pelo art. 32 da Resolução nº 43, de 2001. 
 
 
2 Vedações: 
 
É vedada a contratação de operação de Dívida Fundada Interna: 
 
• nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do chefe do 

Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município (art. 15 da Resolução 
nº 43, de 2001); 

 
• se o tomador estiver inadimplente junto a instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional (art. 16 da Resolução nº 43, de 2001); 
 
• se a despesa total com pessoal não estiver enquadrada no limite previsto 

no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, com ressalva prevista no inciso III do 
§ 3º do art. 23 da mesma Lei; 

 
• enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a 

reserva, relativa a operação realizada com infração do disposto na Lei Complementar 
nº 101, de 2000. 

 
Tal vedação persistirá até a regularização dessa pendência (§ 3º do art. 33 

da Lei Complementar nº 101, de 2000); 
 
• se os estados e municípios não publicarem o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.  
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Tal vedação persistirá até a regularização dessa pendência (§ 2º do art. 52 
da Lei Complementar nº 101, de 2000, com ressalva prevista na letra “c” do art. 63 
dessa mesma Lei); 

 
• se os estados e municípios não publicarem o Relatório de Gestão Fiscal 

até trinta dias após o encerramento de cada quadrimestre. Tal vedação persistirá até a 
regularização dessa pendência (§ 3º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
com ressalva prevista na letra “b” do art. 63 da mesma Lei); 

 
• se os estados e municípios não encaminharem suas contas ao Poder 

Executivo da União até 31 de maio e 30 de abril, respectivamente.  
 
Cabe aos municípios, também, encaminharem cópia de suas contas ao 

Poder Executivo Estadual, em cumprimento ao inciso I, § 1º do art. 51 da LRF. A 
vedação persistirá até a regularização dessa pendência (§ 2º do art. 51 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000); 

 
• que represente violação dos acordos de refinanciamento firmados com a 

União (inciso IV do art. 5º da Resolução nº 43, de 2001); 
 
• em que seja prestada garantia ao Estado, ao Distrito Federal ou ao 

Município por instituição financeira por ele controlada (art. 17 da Resolução nº 43, de 
2001); 

 
• quando o ente da Federação tiver dívida honrada pela União ou pelo 

Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito.  
 
Tal vedação persistirá até a total liquidação da mencionada dívida (§ 10 do 

art. 40 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e § 4º do art. 18 da Resolução nº 43, de 
2001). 

 
 
3 Limites e condições para realização: 
 
Para a realização das operações de Dívida Fundada Interna deverão ser 

atendidos os seguintes limites e condições: 
 
O cumprimento do limite a que se refere o inciso III do art. 167 da 

Constituição Federal deverá ser comprovado mediante apuração das operações de 
crédito e das despesas de capital conforme os critérios definidos no § 3º do art. 32 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000 (art. 6º da Resolução nº 43, de 2001): 

 
• para fins de cálculo deste limite, verificar-se-ão, separadamente, o 

exercício anterior e o exercício corrente, tomando-se por base: 
 
I - no exercício anterior, as receitas de operações de crédito nele realizadas 

e as despesas de capital nele executadas; e 
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II - no exercício corrente, as receitas de operação de crédito e as despesas 

de capital constantes da lei orçamentária. 
 
• não serão computados como despesas de capital, para os fins desse 

artigo: 
 
I - o montante referente às despesas realizadas, ou constantes da lei 

orçamentária, conforme o caso, em cumprimento da devolução a que se refere o art. 33 
da Lei Complementar nº 101, de 2000; 

 
II - as despesas realizadas e as previstas que representem empréstimo ou 

financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base 
tributo de competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou 
indireta, do ônus deste; e 

 
III - as despesas realizadas e as previstas que representem inversões 

financeiras na forma de participação acionária em empresas que não sejam 
controladas,direta ou indiretamente, pelos entes da Federação ou pela União. 

 
• O empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso II retro, se 

concedido por instituição financeira controlada pelo ente da Federação, terá seu valor 
deduzido das despesas de capital. 

 
• As operações de antecipação de receitas orçamentárias não serão 

computadas para os fins deste limite, desde que liquidadas no mesmo exercício em 
que forem contratadas. 

 
• Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por operação de crédito 

realizada em um exercício o montante de liberação contratualmente previsto para o 
mesmo exercício. 

 
• Nas operações de crédito com liberação prevista para mais de um 

exercício financeiro, o limite computado a cada ano levará em consideração apenas a 
parcela a ser nele liberada. 

 
O montante global das operações realizadas em um exercício financeiro 

não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida - RCL 
(inciso I do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001): 

 
• Para o caso de operações de crédito com liberação prevista para mais de 

um exercício, este limite será calculado levando em consideração o cronograma anual 
de ingresso, projetando-se a receita corrente líquida de acordo com os critérios 
estabelecidos no § 6º do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001 (§ 1º do art.7º da 
Resolução nº 43, de 2001); 
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O comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da 
dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito 
já contratadas e a contratar, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco 
décimos por cento) da receita corrente líquida (inciso II do art. 7º da Resolução nº 43, 
de 2001): 

 
• O cálculo do comprometimento anual será feito pela média anual, nos 5 

(cinco) exercícios financeiros subseqüentes, incluído o da própria apuração, da relação 
entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano ( § 
4º do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001); 

 
• Os entes da Federação que apresentarem a média anual superior a 10% 

(dez por cento) deverão apresentar tendência não crescente quanto ao 
comprometimento anual (§ 5º do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001).  

 
A tendência de crescimento será determinada pela inclinação da reta, 

calculada mediante regressão simples, a partir das médias de comprometimento 
verificadas no período; 

 
A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do 
encerramento do ano de 2001, não poderá exceder, respectivamente, a (inciso III do 
art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, combinado com art. 3º da Resolução nº 40, de 
2001): 

 
• No caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita 

corrente líquida; 
 
• No caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita 

corrente líquida; 
 
No período compreendido entre 31 de dezembro de 2001 e o final do 

exercício de 2016, serão observadas as seguintes condições: 
 
• O excedente em relação aos limites previstos para Estados, Distrito 

Federal e Municípios apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no 
mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro; 

 
• Para fins de acompanhamento da trajetória de ajuste dos limites de que 

se trata, a relação entre o montante da dívida consolidada líquida e a receita corrente 
líquida será apurada a cada quadrimestre civil e consignada no Relatório de Gestão 
Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000; 

 
• O limite apurado anualmente após a aplicação da redução de 1/15 (um 

quinze avo) estabelecido neste item será registrado no Relatório de Gestão Fiscal a 
que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000; 

 



 
 
                                                                                                                                  www.cnm.org.br 
              

 16

• Durante o período de ajuste de 15 (quinze) exercícios financeiros já 
referidos, aplicar-se-ão os limites previstos de 2 (duas) vezes e 1,2 (um inteiro e dois 
décimos) vezes a receita corrente líquida para o Estado, o Distrito Federal ou o 
Município que: 

 
a) apresente relação entre o montante da dívida consolidada líquida e a 
receita corrente líquida inferior a esses limites, no final do exercício de 
2001; e 
 
b) atinja o limite previsto (2 ou 1,2 vezes a RCL) antes do final do período 
de ajuste de 15 (quinze) exercícios financeiros. 
 
A receita corrente líquida - RCL - será projetada mediante a aplicação de 

fator de atualização a ser divulgado pelo Ministério da Fazenda, sobre a receita 
corrente líquida do período de 12 (doze) meses findos no mês de referência (§ 6º do 
art. 7º da Resolução nº 43, de 2001). 

 
Para o ano de 2006, o fator a ser utilizado é de 2,21 %, e foi obtido a partir 

da média geométrica das taxas de crescimento real do PIB nacional nos últimos dez 
anos, a saber: 

 
ANO Crescimento do PIB 
1996 1,026585 
1997 1,032713 
1998 1,001320 
1999 1,007855 
2000 1,043606 
2001 1,013126 
2002 1,019269 
2003 1,005449 
2004 1,049363 
2005 1,0022857 
Média Geométrica 1,022100 
 
Fonte: IBGE/Publicação Completa-arq.zip/Contas Trimestrais 2005.4 

(valor)/Tabela III.4 
 
O valor da operação pretendida não poderá exceder o limite fixado na lei 

autorizativa (inciso II do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001). 
 
 
4 Documentação necessária: 
 
Os documentos necessários à instrução de pleitos para contratar 

operações de dívida fundada interna estão previstos na Lei Complementar nº 101, de 
2000, e na Resolução nº 43, de 2001, alterada pela Resolução nº 3, de 2002, ambas 
do Senado Federal, os quais foram divulgados aos interessados por meio da Portaria 
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da STN nº 4, de 18 de janeiro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 6 de 
fevereiro de 2002. 

 
 Cabe ressaltar que documentos adicionais, não previstos na legislação 

antes citada, eventualmente considerados necessários à análise dos pleitos, poderão 
ser solicitados pela STN, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 25 da 
Resolução nº 43, de 2001. 

 
É necessária a apresentação de: 
 
a) pedido do Chefe do Poder Executivo conforme Anexo V da Portaria 

nº 4, de 2002 (modelo atualizado), acompanhado de pareceres de seus órgãos 
técnico e jurídico (inciso I do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001): 

 
Os pareceres técnico e jurídico deverão demonstrar inequivocadamente: 
 
I - a relação custo-benefício; 
II - o interesse econômico e social da operação; e 
III - observância dos limites e condições fixados pelas Resoluções nos 40 e 

43 do Senado Federal; 
 
Observar que deverá ser anexado ao pedido o cronograma de liberação e 

reembolso da operação, devidamente assinado pelo representante legal da instituição 
financeira e pelo Chefe do Poder Executivo, ressaltando-se que os dados expressos 
deverão estar de acordo com as informações constantes na Proposta Firme; 

 
A proposta firme somente será apresentada à STN depois que a instituição 

financeira receber o correio eletrônico do BACEN informando o enquadramento da 
operação nos limites de contingenciamento de crédito estabelecidos pelo Conselho 
Monetário Nacional. 

 
Observação: os pareceres deverão estar assinados pelo representante do 

órgão técnico e pelo representante do órgão jurídico, devidamente identificados. 
 
 
b) autorização específica do órgão legislativo (inciso II do art. 21 da 

Resolução nº 43, de 2001): 
 
Esta autorização poderá constar na Lei Orçamentária Anual, em lei que 

autorize créditos adicionais ou em lei específica (inciso I do § 1º do art. 32 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000). 

 
Deverá ser encaminhado original da lei ou exemplar de sua publicação na 

imprensa. 
 
c) lei de diretrizes orçamentárias do exercício em curso (inciso XV do 

art. 21 da Resolução nº 43, de 2001): 
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Deverá ser encaminhado original da lei ou exemplar de sua publicação na 

imprensa. 
 
d) lei orçamentária do exercício em curso (inciso XIV do art. 21 da 

Resolução nº 43, de 2001): 
 
Deverá ser encaminhado original da lei ou exemplar de sua publicação na 

imprensa oficial, juntamente com o anexo 1 da Lei nº 4.320, de 1964 (Adendo II – 
Portaria SOF nº 8, de 4/2/1985) assinado pelo Chefe do Poder Executivo e pelo 
Secretário responsável pela administração financeira, em que possa ser apurado o 
valor das despesas de capital inicialmente orçado (modelo atualizado à p. 60). 

 
e) comprovação da inclusão, no orçamento, dos recursos 

provenientes da operação pleiteada bem como da destinação da despesa original 
(inciso III do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001): 

 
Esta comprovação será verificada via declaração objeto do inciso VIII do 

art. 1º da Portaria STN nº 4, de 2002, conforme Anexo VI – modelo atualizado às 
páginas 54/56. 

 
Caso as despesas de capital derivadas da operação de crédito ultrapassem 

um exercício financeiro, além de informar a inclusão no Plano Plurianual – PPA do 
período no Anexo VI (ver alínea “h”), deverá ser encaminhado também a cópia da lei 
que estabelecer o PPA e o anexo que comprove a inclusão da operação de crédito e 
das despesas de capital. 

 
 
f) certidão expedida pelo Tribunal de Contas competente atestando, 

em relação às contas do último exercício analisado, o cumprimento do disposto 
no § 2o do art. 12; no art. 23 *(com certificação do cumprimento dos limites de 
despesa de pessoal por poder ou órgão, tal como especificado no art. 20); no art. 
33; no art. 37; no art. 52; e no § 2o do art. 55, todos da Lei Complementar nº 101, 
de 2000 (alínea “a” do inciso IV do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001); 

 
Relativamente ao art. 23 e em conformidade com o disposto no § 1º do art. 

25 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, a certidão deve atestar o 
cumprimento dos limites especificados em função de cada ente, informando inclusive 
os respectivos valores monetários e percentuais em relação à receita corrente líquida: 

 
Para Municípios: 
 
- despesa verificada para o Poder Legislativo (incluído o Tribunal de Contas 

do Município, quando houver); e 
 
- despesa verificada para o Poder Executivo; 
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Para Estados: 
 
- despesa verificada para o Poder Legislativo (incluído o Tribunal de Contas 

do Estado, e o Tribunal de Contas dos Municípios, quando houver); 
 
- despesa verificada para o Poder Judiciário; 

 
- despesa verificada para o Poder Executivo; e 

 
- despesa verificada para o Ministério Público. 
 

 
g) em relação às contas dos exercícios ainda não analisados, e, 

quando pertinente, do exercício em curso, certidão expedida pelo Tribunal de 
Contas competente atestando o cumprimento das exigências estabelecidas no § 
2º do art. 12; no art. 23 *(com certificação do cumprimento dos limites de despesa 
de pessoal por poder ou órgão, tal como especificado no art. 20); no art. 52; e no 
§ 2º do art. 55, todos da Lei Complementar nº 101, de 2000, de acordo com as 
informações constantes nos relatórios resumidos da execução orçamentária e 
nos de gestão fiscal (alínea “b” do inciso IV do art. 21 da Resolução nº 43, de 
2001); 

 
Relativamente ao art. 23 e em conformidade com o disposto no § 1º do art. 

25 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, a certidão deve atestar o 
cumprimento dos limites especificados em função de cada ente, informando inclusive 
os respectivos valores monetários: 

 
Para Municípios: 
 
- despesa verificada para o Poder Legislativo (incluído o Tribunal de Contas 

do Município, quando houver); e 
 
- despesa verificada para o Poder Executivo; 

 
 
Para Estados: 
 
- despesa verificada para o Poder Legislativo (incluído o Tribunal de Contas 

do Estado, e o Tribunal de Contas dos Municípios, quando houver); 
 
- despesa verificada para o Poder Judiciário; 

 
- despesa verificada para o Poder Executivo; e 

 
- despesa verificada para o Ministério Público. 
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h) cópia protocolada da declaração assinada pelo Chefe do Poder 
Executivo e pelo Secretário responsável pela administração financeira entregue 
ao Tribunal de Contas, Anexo VI, modelo atualizado às páginas 54/56 (inciso VIII 
do art. 1º da Portaria nº 4, de 2002): 

 
A declaração deverá atestar que: 
 
• O Estado, o Distrito Federal ou o Município não praticou nenhuma das 

ações vetadas pelo art. 5º da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal (se praticou, 
identificar quais e descrever as providências tomadas para sua regularização); 

 
• O Estado, o Distrito Federal ou o Município não se encontra inadimplente 

com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, para fins de comprovação 
da vedação a que se refere o art. 16 da Resolução nº 43, de 2001- SF; 

 
• As contas de exercícios ainda não analisadas pelo Tribunal de Contas e 

as do exercício em curso estão em conformidade com o disposto na alínea “f” retro; 
 
• O Estado, o Distrito Federal ou o Município, em relação ao art. 23 da LRF, 

cumpre os limites das despesas com pessoal (informar o último período de apuração, 
discriminando por Poder/órgão os valores monetários e percentuais em relação à RCL; 
deverão ser destacadas as despesas referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte 
- IRRF e aos Pensionistas, por Poder/órgão); 

 
• O Estado, o Distrito Federal ou o Município, em relação ao art. 33 da LRF, 

não realizou parcelamentos de débitos junto às instituições não-financeiras (p. ex.: 
companhias de água, empresas de energia elétrica, companhias de habitação) e às 
cooperativas de crédito; (ou, se for o caso, relacionar os parcelamentos efetuados 
indicando instituição/data, além de encaminhar cópia dos termos contratuais); 

 
• A operação de crédito está incluída na lei orçamentária nº xx (informar a 

classificação orçamentária tanto da receita quanto da despesa, os valores nelas 
consignados referentes aos recursos provenientes da operação pleiteada, bem como o 
número da lei de abertura de crédito adicional, quando for o caso), na lei de diretrizes 
orçamentárias nº xx (referente ao exercício de aaaa) e na lei do plano plurianual nº xx 
referente ao período aaaa/aaaa (caso as despesas de capital derivadas da operação 
de crédito ultrapassem um exercício financeiro); 

 
• Relativamente ao exercício anterior e ao corrente, não há despesas de 

capital a serem deduzidas do cálculo do montante de despesas de capital para a 
verificação do limite a que se refere o inciso III do art. 167 da Constituição Federal. Ou, 
se for o caso, relacionar as operações que não serão computadas como despesa de 
capital, na forma do § 2º do art. 6º da Resolução nº 43, de 2001-SF; 

 
• O estado, o Distrito Federal ou o município não contratou operação no 

âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente – Reluz, estabelecido 
pela Lei n.º 9.991, de 24/7/2000 (se contratou, atestar que o Ente cumpriu o disposto 
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no art. 3º da Resolução n.º 19, de 2003, do Senado Federal, comunicando à STN a 
existência da operação; ou solicitou/está solicitando a sua regularização nos termos 
dos § 4º e § 5º do art. 24 da Resolução n.º 43, de 2001, do Senado Federal, inseridos 
pela Resolução n.º 19); e 

 
• Deverá, também, apresentar relação exaustiva dos CNPJs que integram o 

estado, o Distrito Federal ou o município, relativos ao Poder Executivo, ao Poder 
Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério 
Público, bem como às respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, 
fundações e empresas estatais dependentes (na forma do disposto no art. 1º, § 3º, 
inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 101, de 2000). 

 
 Essa relação deverá apresentar obrigatoriamente, em separado, os CNPJs 

relativos à administração direta e os relativos à administração indireta; e 
 
• Deverá conter, ainda, claramente o protocolo do respectivo Tribunal de 

Contas. 
 
Obs.: Por meio da relação exaustiva dos CNPJs, a partir de 1º de janeiro 

de 2007, nos termos da Resolução nº 21, de 4 de julho de 2006, do Senado Federal, 
será verificada a regularidade do estado, do Distrito Federal ou do município perante o 
PIS; PASEP; Finsocial; Cofins; INSS; FGTS; CRP; Sistema Financeiro Nacional; e 
comprovada inexistência de débitos na Dívida Ativa da União. 

 
i) comprovação do proponente da operação que ateste sua 

regularidade com o Programa de Integração Social – PIS; o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP; o Fundo de Investimento 
Social – FINSOCIAL; a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade – 
COFINS; o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço FGTS; comprovação da inexistência de débitos inscritos em 
Dívida Ativa da União; e, em caso de empréstimos e financiamentos a serem 
contratados com instituições financeiras federais, na forma regulamentada pelo 
Ministério da Previdência e Assistência Social, o cumprimento da Lei nº 9.717, de 
27 de novembro de 1998 (inciso VIII do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001): 

 
Para efeito de tais comprovações não é necessário que o Estado, o Distrito 

Federal ou o Município encaminhe à STN as certidões pertinentes, mas constitui-se em 
requisito mínimo, nos termos do art. 32 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 
Federal, a verificação, pelo ente, da condição de adimplência para cada CNPJ 
constante do anexo VI (observar a particularidade informada no item 3 abaixo), nos 
respectivos sites ou órgãos: 

 
• Para os tributos federais e a dívida ativa: site da Secretaria da Receita 

Federal ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN 
(www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br); 

 
• Para as contribuições sociais: site da Previdência Social;  
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 (www.previdenciasocial.gov.br); 
 
• Para o Certificado de Regularidade do FGTS: site da Caixa 

(www.caixa.gov.br) e; 
 
• Para o Certificado de Regularidade Previdenciária: site da Previdência 

Social: (www.previdenciasocial.gov.br).  
 
Esse certificado é a única comprovação que não se verifica para cada 

CNPJ, mas para o ente em questão, sendo necessário somente quando a operação for 
contratada com instituição financeira federal. 
 

As comprovações deverão estar válidas na data do protocolo da STN, bem 
como na data em que esta Secretaria finalizar a análise da capacidade de 
endividamento. 

 
Dispensa-se a exigência de apresentação desses documentos, quando a 

operação de crédito se vincular à regularização do referido débito. 
 
 
 
Observações: 
 
1) As verificações realizadas pelos entes serão objeto de confirmação pela 

STN mediante consulta ao Sistema de Cadastro Único de Convênio – CAUC, e, caso 
necessário, consulta aos referidos sites; 

 
2) Tendo em vista o disposto no art. 5º do Decreto nº 5.586, de 19/8/2005, 

na Instrução Normativa SRF nº 574, de 23/11/2005, alterada pela IN SRF nº 586, de 
20/12/2005, e na Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, a prova de 
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional far-se-á mediante apresentação de 
certidão conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal - SRF e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, com informações da situação do 
sujeito passivo quanto aos tributos administrados pela SRF e à Dívida Ativa da União. 

 
3) Nos termos da Resolução nº 21, do Senado Federal, de 4 de julho de 

2006, até 31 de dezembro de 2006 a verificação da adimplência poderá ser feita 
utilizando-se unicamente o CNPJ do órgão ou entidade tomador da operação. A partir 
de 1º de janeiro de 2007, as certidões exigidas no inciso VIII do art. 21 da Resolução nº 
43, de 2001, do Senado Federal, devem referir-se aos números de registro no CNPJ de 
todos os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito Federal ou Município ao 
qual pertence o órgão ou entidade tomador da operação de crédito, de acordo com a 
abrangência definida no § 3º do art. 1º da LRF. 

 
j) no caso específico de operações de Municípios com garantia de 

Estados, certidão emitida pela Secretaria responsável pela administração 
financeira do garantidor, que ateste a adimplência do tomador do crédito perante 
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o Estado e às entidades por este controladas, bem como a inexistência de débito 
decorrente de garantia a operação de crédito que tenha sido, eventualmente, 
honrada, nos termos do art. 40 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (inciso VII 
do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001). 

 
A certidão deverá ser assinada por quem de direito devidamente 

identificado. 
 
l) no caso de Município, comprovação de que encaminhou cópia de 

suas contas ao Poder Executivo do respectivo Estado, conforme inciso I do §1º 
do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000: 

 
A comprovação se verificará por meio de: 
 
a) cópia protocolizada do ofício de encaminhamento das contas relativas ao 

exercício anterior à Secretaria de Fazenda do respectivo Estado; ou 
 

b) impressão da certidão de entrega, quando a Secretaria de Fazenda do 
Estado disponibilizar site na internet. 

 
m) demonstrativo da receita corrente líquida previsto no Anexo I da 

Portaria nº 4, de 2002, conforme modelo atualizado à p. 48, elaborado de acordo 
com a Portaria STN nº 587, de 31/8/2005, que aprovou o Manual de Elaboração do 
RREO.  

Caso a database da operação não coincida com a data de referência 
do RREO (bimestral), deverá ser elaborado demonstrativo da RCL específico para 
instruir o processo de operação de crédito, observadas as mesmas orientações 
da citada Portaria STN nº 587: 

 
Este demonstrativo deverá: 
 
• Estar devidamente datado e assinado pelo Chefe do Poder Executivo, 

pelo Secretário de Governo responsável pela administração financeira do ente e pelo 
Contabilista responsável; 
 
• Conter a data-base a que se refere (último dia do mês anterior ao 

imediatamente anterior ao da análise); e 
 
• Destacar a unidade em que os valores são discriminados (R$1.000,00 ou 

R$1,00). 
 
 
Exemplo: 
Supondo que o mês da apresentação do pleito ou, se for o caso, da 

documentação completa seja junho de 2006, então o demonstrativo deverá ser de maio 
de 2005 a abril de 2006, ou preferencialmente, de junho de 2005 a maio de 2006. Ou 
seja, será considerada a receita corrente líquida de até dois meses anteriores ao da 
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apresentação do pleito ou da documentação completa, conforme o caso. O mês atual é 
o mês da data-base da operação. 

 
n) demonstrativo da dívida consolidada líquida previsto no Anexo II da 

Portaria nº 4, de 2002, conforme modelo atualizado às p. 49/50, nos termos da 
Portaria STN nº 586, de 31/8/2005, que aprovou o Manual de Elaboração do RGF. 
Caso a data-base da operação não coincida com a data de referência do RGF 
(quadrimestral), deverá ser elaborado demonstrativo da dívida consolidada 
específico para instruir o processo de operação de crédito, observadas as 
mesmas orientações da citada Portaria STN nº 586: 

 
Este demonstrativo deverá: 
 
• Estar devidamente datado e assinado pelo Chefe do Poder Executivo, 

pelo Secretário responsável pela administração financeira do ente e pelo Contabilista 
responsável; 

 
• Conter a data-base a que se refere (último dia do mês anterior ao 

imediatamente anterior ao da análise); 
 
• Destacar a unidade em que os valores são discriminados (R$1.000,00 ou 

R$1,00); e 
 
• Não incluir a operação em exame/pretendida, objeto da análise presente. 
 
 
 
Exemplo: 
Supondo que o mês da apresentação do pleito ou, se for o caso, da 

documentação completa seja junho de 200X, então o demonstrativo deverá ter como 
data-base no mínimo o mês de abril de 200X. 

 
Além do Anexo II, deverá ser encaminhado o Anexo 16 da Lei nº 4.320, de 

1964: 
 
Demonstração da Dívida Fundada Interna (modelo atualizado à p. 60), 

com base no disposto no § 1º do art. 25 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 
2001. 

 
o) cronograma de liberação das operações de dívida fundada interna e 

externa, realizadas no exercício em curso ou em tramitação, exclusive a operação 
pleiteada, e de operações contratadas em exercícios anteriores que possuam 
parcelas liberadas ou a liberar, conforme modelo constante do Anexo III da 
Portaria nº 4, de 2002 –modelo atualizado à p. 51 (inciso XVIII do art. 1º da mesma 
Portaria nº 4): 
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Este documento deverá estar devidamente datado e assinado pelo Chefe 
do Poder Executivo e pelo Secretário responsável pela administração financeira 
(assinaturas identificadas mediante aposição de carimbos): 

 
• Conter a data-base a que se refere (último dia do mês anterior ao 

imediatamente anterior ao da análise); 
 
• Não incluir a operação em exame/pretendida, objeto da análise presente; 

e 
 
• Destacar a unidade em que os valores são discriminados (R$1.000,00 ou 

R$1,00). 
 
Exemplo: 
Supondo que o mês da apresentação do pleito ou, se for o caso, da 

documentação completa seja junho de 200X, então o cronograma de liberação deverá 
ter como data-base no mínimo o mês de abril de 200X. 

 
p) cronograma de dispêndio com as dívidas consolidadas interna e 

externa, contratadas ou a contratar, exclusive a operação pleiteada, com 
discriminação do principal, dos juros e demais encargos, conforme modelo 
constante do Anexo IV da Portaria nº 4, de 2002 – modelo atualizado à p. 52 
(inciso XIX do art. 1º da Portaria nº 04, de 2002): 

 
Este documento deverá estar devidamente datado e assinado pelo Chefe 

do Poder Executivo e pelo Secretário responsável pela administração financeira 
(assinaturas identificadas mediante aposição de carimbos): 

 
• Conter a data-base a que se refere (último dia do mês anterior ao 

imediatamente anterior ao da análise); 
 
• Não incluir a operação em exame/pretendida, objeto da análise presente; 

e 
 
• Destacar a unidade em que os valores são discriminados (R$1.000,00 ou 

R$1,00). 
 
Exemplo: 
Supondo que o mês da apresentação do pleito ou, se for o caso, da 

documentação completa seja junho de 200X, então o cronograma de dispêndio deverá 
ter como data-base no mínimo o mês de abril de 200X. 

 
q) atualizar o Sistema de Coleta de Dados Contábeis – SISTN com as 

informações previstas na Portaria STN n.º 109, de 2002, por intermédio do site da 
Caixa Econômica Federal – CAIXA (www.caixa.gov.br). 
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As orientações acima transcritas apenas nos aspectos relacionados com a 
matéria pertinente à Resolução nº 33 do Senado Federal e modelos de procedimentos 
poderão ser acessados na íntegra, no site do Ministério da Fazenda sob o título de 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS – MANUAL DE 
INSTRUÇÃO DE PLEITOS – MIP – onde serão encontradas todas as orientações, 
sugestões e modelos dos documentos a serem encaminhados pelos Municípios.” 

Chamamos atenção para o fato de que a contratação da instituição financeira 
que realizará a cobrança por endosso-mandato da dívida ativa do Ente Público ocorrerá 
após o necessário processo de licitação. 

Sugerimos que o Edital estabeleça entre outras regras que serão fatores a 
serem considerados no julgamento da melhor proposta, o valor da antecipação e os 
menores juros, menores despesas de administração, menores prazos de depósito dos 
valores na conta do município e ainda o prazo de ressarcimento da instituição financeira do 
valor equivalente à antecipação. 

É indispensável que o ganho maior seja do erário público, por esta razão é 
muito importante preocupar-se com os custos financeiros da operação. 

Não esquecer que a avaliação dos órgãos de controle externo sobre a 
finalidade pública desta operação, bem como da vantagem do Ente com sua realização, 
será uma avaliação subjetiva. 

É fundamental também se preocupar com a maior publicidade possível e com a 
utilização de todos os mecanismos que assegurem a transparência da operação. 

Na execução das diversas etapas da transação o gestor precisa ter presente 
que suas ações devem estar pautadas pelos princípios da administração pública que são a 
legalidade, a moralidade, a publicidade, a impessoalidade e a eficiência. 

 

 

DAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM 
O CONTRIBUINTE: 

O artigo segundo da Resolução em comento, autoriza que a instituição 
financeira utilize as mesmas condições do Ente Público no parcelamento dos débitos em 
cobrança. 

Torna-se importante que a legislação do Ente Público, sobre a matéria seja 
disponibilizada para a instituição financeira e que os créditos já negociados pelo município 
com o contribuinte sigam seus procedimentos normais de pagamento. 
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Entendemos que estes não devem ser objeto dos procedimentos autorizados 
pela Resolução visto que são créditos negociados que já estão sendo cumpridos pelos 
contribuintes e como afirmamos acima, não deverá o Ente Público favorecer a instituição 
financeira e prejudicar o erário, pagando deságio sobre créditos já negociados. 

Cumpre-nos, no entanto, informar que toda a dívida ativa consolidada pode ser 
objeto da negociação segundo autoriza a Resolução do Senado Federal no seu artigo 
primeiro. 

No que trata da possibilidade de parcelamento, é indispensável a existência de 
lei municipal, que aconselhamos, não deve ser editada para atender a esta situação 
específica de negociação. O Ente Público deverá autorizar à instituição financeira a 
utilização dos mesmos procedimentos que o Município utiliza em respeito à sua legislação 
local sobre a matéria. 

DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. 

No art.3º a Resolução estabelece que a instituição financeira endossatária 
prestará contas mensalmente dos valores cobrados, fazendo-o mesmo durante o período 
em que o resultado da cobrança sirva para amortizar a antecipação realizada pela 
instituição financeira ao município. 

No caso de a instituição financeira não ser oficial nos moldes estabelecidos 
pela legislação vigente, deixar claro no instrumento contratual que os recursos financeiros 
arrecadados e livres (não utilizados para amortização da antecipação) deverão ser 
depositados, imediatamente à prestação de contas, em conta do Município em instituição 
financeira oficial, pois estes recursos serão classificados como disponibilidade de caixa. 

É importante ressaltar, que a contabilização dos recursos da Dívida Ativa 
cobrados pela Instituição Financeira para o Município, se dará pelo valor bruto cobrado do 
contribuinte, mesmo que fiquem retidos pela instituição os valores referentes a amortização 
da antecipação de recursos e a taxa de remuneração de seus serviços, devendo serem 
estes lançados como despesa. 

DOS REPASSES DOS VALORES ARRECADADOS. 

O artigo quarto determina que uma vez amortizada a antecipação concedida na 
contratação, a instituição financeira repassará mensalmente ao Ente Público o saldo da 
cobrança efetivada, descontando destes valores os custos operacionais fixados no 
contrato, logo, no momento de elaborar o edital da licitação, estas obrigações da instituição 
financeira deverão ficar claramente expostas para que sejam contempladas nas propostas 
e posteriormente no contrato com a instituição financeira vencedora do certame. 

DA REVOGAÇÃO DO ENDOSSO-MANDATO. 
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A Resolução estabelece também que o endosso-mandato é irrevogável 
enquanto não amortizada a antecipação logo, não poderá o Ente Público arrepender-se do 
negócio após ter recebido a antecipação de receita e querer retomar para si os 
procedimentos de cobrança da sua dívida ativa consolidada. Somente poderá fazê-lo após 
a amortização plena da antecipação recebida que se dará com a cobrança dos créditos 
cedidos à instituição financeira pelo município. 

AS PROVIDÊNCIAS DO ENTE PÚBLICO. 

Entre as inúmeras providências que o Município deverá tomar, cumpre-nos 
lembrar que: 

1º - Deve o Prefeito determinar o completo levantamento de sua dívida ativa e 
realizar uma atualização dos créditos existentes para cobrança, pois não esquecer que há 
no art. 14 da Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal a possibilidade de serem 
extirpados do total da dívida ativa, a inscrição daqueles créditos cujo montante seja inferior 
ao dos respectivos custos de cobrança. 

Não esquecer, no entanto que este cancelamento somente ocorrerá mediante 
autorização do Poder Legislativo que se dará mediante Lei Municipal. 

2º - Determinar que seja verificada a capacidade de endividamento do 
Município para poder estabelecer o percentual máximo do total da dívida ativa que poderá 
o Município requerer a título de antecipação de receita. 

3º - Determinar a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela 
LC 101/00, principalmente no que se relaciona com despesas de pessoal. 

4º - Estabelecer em conjunto com os secretários de administração, 
planejamento e fazenda, os requisitos que deverão constar do edital de licitação para que o 
Ente Público alcance a melhor resolutividade no negócio que pretende empreender e o 
cronograma de ações visando a concretização das diversas etapas. 

São fundamentais parâmetros para: 

a) percentual máximo/mínimo de antecipação; 
b) prazo máximo de amortização da antecipação; 
c) prazo máximo de início das cobranças; 
d) percentual das cobranças destinado para a amortização da antecipação; 
e) condições estabelecidas na lei municipal para negociação entre a instituição 

financeira e os contribuintes, observamos que o art. 2º da resolução prevê que a instituição 
financeira poderá parcelar os débitos nas mesmas condições que o ente público poderia; 

f) taxa máxima de remuneração da instituição financeira (encargos da 
operação de crédito); 
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g) garantia a ser oferecida em caso de frustração da arrecadação de forma a 
não compensar, no prazo do contrato, o valor antecipado ao Ente Público pela instituição 
financeira. 

É indispensável ter presente que a antecipação a ser requerida deverá ser 
compensada no prazo do mandato do gestor, logo, há a necessidade de estabelecer uma 
projeção da viabilidade da cobrança e do quanto desta, para prevenir o comprometimento 
de forma a não frustrar o cumprimento das metas fiscais e assegurar-se de que a 
compensação da antecipação efetuada ocorrerá dentro do mandato do gestor para não 
impor o comprometimento do erário. 

Não esquecer que a avaliação do cumprimento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal não passa apenas pelo cumprimento dos limites, mas também pela avaliação dos 
órgãos de controle externo sobre todos os pressupostos expressos no art.1º da Lei 
Complementar nº 101/00 e que são entre outros: a concretização do planejamento, a 
prevenção a todos os riscos que possam comprometer a saúde financeira do Ente, o 
cumprimento das metas de resultados entre as receitas e despesas e a inscrição em 
Restos a Pagar, além é claro, do cumprimento dos limites por ela estabelecidos. 

A Resolução nº 33 de 2006 do Senado Federal, não autorizou expressamente o 
oferecimento de garantias por parte do Ente Público, porém também não estabeleceu 
qualquer vedação, logo, havendo necessidade ela pode ser oferecida desde que 
respeitadas as normas elencadas no art. 40 da LC nº 101/2000. 

Não há, portanto impedimento para o oferecimento de garantias com receitas 
provenientes de impostos e transferências, se respeitados também os parâmetros 
estabelecidos pelo inciso IV do art. 167 da Constituição da República. 

5º - Determinar a elaboração do Edital de convocação do certame licitatório 
para que possa ser convenientemente avaliado pelos servidores do setor e pelos 
secretários diretamente envolvidos com a operação e estabelecidas as condições mínimas 
a serem admitidas pelo Ente Público na contratação.  

6º - Verificar os anexos de metas estabelecidos e a possibilidade de 
descumprimento destas. 

7º - Verificar o cumprimento de todas as obrigações exigidas pela LRF, 
inclusive as relativas ao envio dos diversos relatórios aos órgãos de controle externo e aos 
Poderes por ela mencionados. 

8º - Providenciar no encaminhamento de projeto de lei à Câmara requerendo a 
autorização para a realização da licitação e da operação de crédito com o estabelecimento 
do limite máximo da antecipação. 

9º - Após a realização do procedimento licitatório, de posse da proposta 
vencedora, encaminhar o pedido de autorização para a realização da operação de crédito 
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para a Secretaria do Tesouro Nacional, acompanhado de toda a documentação 
anteriormente listada. 

10º - Obtida a autorização, providenciar na firmatura do contrato com a 
instituição financeira vencedora do certame. Ter o cuidado de deixar claras no instrumento 
contratual todas as condições do negócio. 

Estabelecer no contrato um cronograma de prestação de contas e se 
contratada instituição financeira não oficial, estabelecer cronograma de depósito dos 
valores arrecadados em conta do Município em instituição financeira oficial. 

Observamos que após a assinatura do contrato a instituição financeira 
vencedora terá de adotar as providências necessárias ao registro do contingenciamento 
dos recursos a serem antecipados, conforme determinação do Conselho Monetário 
Nacional, junto ao Banco Central do Brasil. 

11º - Designar servidores para efetuarem o acompanhamento da execução do 
contrato. 

Após o exposto cumpre-nos concluir que todos os Municípios brasileiros que 
atendem às exigências da Lei Complementar nº 101/2000 e que observam nas condições 
de endividamento os parâmetros estabelecidos pelas Resoluções nºs 40 e 43 de 2001 do 
Senado Federal e que tenham créditos inscritos em dívida ativa, estão em condições de 
implementar as providências para negociar com instituições financeiras nacionais, 
habilitadas, a cobrança desses créditos e o recebimento a título de antecipação de receita 
de até o valor de face destes, a ser amortizada em período que será contratado com a 
instituição financeira vencedora de certame licitatório. 

Pode também o Ente Público optar por realizar parte da operação autorizada 
pela Resolução nº 33/2006 do Senado Federal, deixando de aproveitar a antecipação da 
eventual receita, o que simplificaria enormemente o procedimento, traria soluções para a 
cobrança da dívida e não apresentaria qualquer risco de endividamento do erário. 

Neste caso, será necessário desenvolver todas as etapas inicialmente 
mencionadas neste arrazoado, até a fase da licitação. Posteriormente proceder a 
contratação e estabelecer prazo para a execução do contrato, data para que a instituição 
financeira encarregada da cobrança, realize o depósito em conta do município se tratar-se 
de instituição financeira não oficial. 

Com esta prática o Município contará com um eficiente sistema de cobrança 
da dívida ativa, com uma ampliação da sua receita prevista e poderá suprir necessidades 
emergenciais de sua população. 

As condições básicas para a negociação passam pelo atendimento das 
exigências da legislação elencada em anexo a este parecer, pelo cumprimento dos 
princípios da administração pública e pelo estabelecimento de diretrizes para a utilização 



 
 
                                                                                                                                  www.cnm.org.br 
              

 31

destes recursos que terão de estar indiscutivelmente voltadas para o atendimento do 
interesse público. 

 
BRASÍLIA, 11 de setembro de 2006. 
 
 
Elena Garrido – OAB/RS 10.362 
 
 
Augusto Braun – Diretor Técnico da CNM 
 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA. 

 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – 1988. 
 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos 
prazos fixados em lei; 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, 
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento) 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
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VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o 
montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito 
externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas 
autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal; 

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida 
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, 
em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da 
União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou 
função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos; 

III - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que 
os houver instituído ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos 
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias 
conservadas pelo Poder Público; 

VI - instituir impostos sobre: 



 
 
                                                                                                                                  www.cnm.org.br 
              

 33

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

§ 5º - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos 
acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. 

§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só 
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer 
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não 
se realize o fato gerador presumido.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

Art. 151. É vedado à União: 

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que 
implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, 
em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover 
o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; 

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos 
agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus 
agentes; 

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios. 

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de 
sua procedência ou destino. 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
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I - propriedade predial e territorial urbana; 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos 
em lei complementar.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, 
inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:(Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 29, de 2000) 

I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000) 

II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 2º - O imposto previsto no inciso II: 

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens 
ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo 
se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses 
bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 

II - compete ao Município da situação do bem. 

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à 
lei complementar:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 37, de 2002) 

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios 
fiscais serão concedidos e revogados.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 

Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 

I - finanças públicas; 
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II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e 
demais entidades controladas pelo Poder Público; 

III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 

V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 

VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, 
resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao 
desenvolvimento regional. 

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida 
exclusivamente pelo banco central. 

§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco 
central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do 
Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, 
ressalvados os casos previstos em lei. 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 

 

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 
Constituição. 

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio 
das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 
despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração 
de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em Restos a Pagar. 
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§ 2o As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios. 

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação. 

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o 
ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições: 

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as 
metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado 
no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação 
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base 
de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

 § 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que 
trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará 
em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. 

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica: 

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do 
art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o; 

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos 
custos de cobrança. 

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes 
definições: 

I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem 
duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de 
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leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a doze meses; 

II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos 
pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios; 

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, 
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento 
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros; 

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação 
financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada; 

§ 1o Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a 
confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências 
dos arts. 15 e 16. 

§ 3o Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de 
prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 

§ 4o O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao 
término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao 
das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente 
realizadas, acrescido de atualização monetária. 

Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o 
Presidente da República submeterá ao: 

I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida 
consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 
52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do 
mesmo artigo; 

§ 3o Os limites de que tratam os incisos I e II do caput serão fixados em 
percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente 
a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites 
máximos. 

§ 4o Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante 
da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre.  

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o 
respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término 
dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por 
cento) no primeiro. 
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§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 

I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive 
por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida 
mobiliária; 

II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, 
promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9o. 

§ 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o 
excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou 
do Estado. 

§ 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediatamente se o montante da dívida 
exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder 
Executivo. 

§ 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que 
tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária. 

§ 5o As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento 
dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. 

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e 
condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, 
inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. 

§ 1o O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de 
seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse 
econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições: 

I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da 
lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; 

II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes 
da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita; 

III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; 

IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação 
de crédito externo; 

V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição; 

VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar. 
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§ 3o Para fins do disposto no inciso V do § 1o, considerar-se-á, em cada 
exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das 
despesas de capital executadas, observado o seguinte: 

I - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de 
empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, 
tendo por base tributo de competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, 
direta ou indireta, do ônus deste; 

II - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido 
por instituição financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será 
deduzido das despesas de capital; 

III - (VETADO) 

 § 4o Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco 
Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e 
atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às 
informações, que incluirão: 

I - encargos e condições de contratação; 

II - saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito e concessão de garantias. 

Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da 
Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir 
comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. 

§ 1o A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar 
será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do 
principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. 

§ 2o Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, 
será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. 

§ 3o Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a 
reserva, aplicam-se as sanções previstas nos incisos do § 3o do art. 23. 

§ 4o Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se 
não atendido o disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as 
disposições do § 3o do art. 32. 

Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da 
Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa 
estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que 
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sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída 
anteriormente. 

§ 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre 
instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da 
administração indireta, que não se destinem a: 

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; 

II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. 

§ 2o O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos 
da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. 

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal 
e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira 
controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de 
seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos 
próprios. 

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou 
contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7o 
do art. 150 da Constituição; 

Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas 
ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, 
também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. 

§ 1o A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em 
valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a 
pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este 
controladas, observado o seguinte: 

I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente; 

II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos 
Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente 
arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao 
garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. 

§ 5o É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado 
Federal. 
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§ 9o Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a 
União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento 
daquele pagamento. 

§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por 
Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o 
acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. 

Art.42.  É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos 
últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não 
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas 
no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

        Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do 
exercício. 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 40, de 2001 – SENADO FEDERAL. 

R E S O L U Ç Ã O - Nº 40, DE 2001(*)  
 
Faço saber que eu, Ramez Tebet, Presidente, nos termos do art. 3º da 

Resolução nº 5, de 2002, determino a republicação da Resolução nº 40, de 2001, com o 
seu texto consolidado.  

 
 Dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada 

e da dívida pública mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em 
atendimento ao disposto no art. 52, VI e IX, da Constituição Federal.  

 
 O Senado Federal resolve:  
 
 Art. 1º Subordina-se às normas estabelecidas nesta Resolução a dívida pública 

consolidada e a dívida pública mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
 
 § 1º Considera-se, para os fins desta Resolução, as seguintes definições:  
 
 I - Estado, Distrito Federal e Município: as respectivas administrações diretas, 

os fundos, as autarquias, as fundações e as empresas estatais dependentes;  
 
 II - empresa estatal dependente: empresa controlada pelo Estado, pelo Distrito 

Federal ou pelo Município, que tenha, no exercício anterior, recebido recursos financeiros 
de seu controlador, destinados ao pagamento de despesas com pessoal, de custeio em 
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geral ou de capital, excluídos, neste último caso, aqueles provenientes de aumento de 
participação acionária, e tenha, no exercício corrente, autorização orçamentária para 
recebimento de recursos financeiros com idêntica finalidade;  

 
 III - dívida pública consolidada: montante total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do 
Distrito Federal ou do Município, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 
(doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos 
durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, e das operações de 
crédito, que, embora de prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham constado como receitas 
no orçamento;  

 
 IV - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos 

pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios; e  
 
 V - dívida consolidada líquida: dívida pública consolidada deduzidas as 

disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros.  
 
 § 2º A dívida consolidada não inclui as obrigações existentes entre as 

administrações diretas dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e seus 
respectivos fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, ou entre 
estes.  

 
 Art. 2º Entende-se por receita corrente líquida, para os efeitos desta 

Resolução, o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, 
deduzidos:  

 
 I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação 

constitucional;  
 
 II - nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio 

do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da 
compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.  

 
 § 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos 

e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do 
Fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

 
 § 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e 

dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento 
das despesas com pessoal, na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição 
Federal e do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.  
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 § 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas 
arrecadadas no mês em referência e nos 11 (onze) meses anteriores, excluídas as 
duplicidades.  

 
 § 4º (Revogado)(NR)  
 
 Art. 3º A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento 
do ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a:  

 
 I - no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita corrente 

líquida, definida na forma do art. 2; e  
 
 II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita 

corrente líquida, definida na forma do art. 2.  
 
 Parágrafo único. Após o prazo a que se refere o caput, a inobservância dos 

limites estabelecidos em seus incisos I e II sujeitará os entes da Federação às disposições 
do art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.  

 
 Art. 4º No período compreendido entre a data da publicação desta Resolução e 

o final do décimo quinto exercício financeiro a que se refere o art. 3, serão observadas as 
seguintes condições:  

 
 I - O excedente em relação aos limites previstos no art. 3º apurado ao final do 

exercício do ano da publicação desta Resolução deverá ser reduzido, no mínimo, à 
proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro;  

 
 II - para fins de acompanhamento da trajetória de ajuste dos limites de que 

trata o art. 3, a relação entre o montante da dívida consolidada líquida e a receita corrente 
líquida será apurada a cada quadrimestre civil e consignada no Relatório de Gestão Fiscal 
a que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;  

 
 III - o limite apurado anualmente após a aplicação da redução de 1/15 (um 

quinze avo) estabelecido neste artigo será registrado no Relatório de Gestão Fiscal a que 
se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;  

 
 IV - durante o período de ajuste de 15 (quinze) exercícios financeiros a que se 

refere o caput, aplicar-se-ão os limites previstos no art. 3º para o Estado, o Distrito Federal 
ou o Município que:  

 
 a) apresente relação entre o montante da dívida consolidada líquida e a receita 

corrente líquida inferior a esses limites, no final do exercício de publicação desta 
Resolução; e  

 
 b) atinja o limite previsto no art. 3º antes do final do período de ajuste de 15 

(quinze) exercícios financeiros.  



 
 
                                                                                                                                  www.cnm.org.br 
              

 44

 
 Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios tornarão 

disponíveis ao Ministério da Fazenda os dados necessários ao cumprimento do disposto 
neste artigo em até 30 (trinta) dias após a data de referência das apurações.  

 
 Art. 5º Durante o período de ajuste, o Estado, o Distrito Federal ou o Município 

que não cumprir as disposições do art. 4º ficará impedido, enquanto perdurar a 
irregularidade, de contratar operações de crédito, excetuadas aquelas que, na data da 
publicação desta Resolução, estejam previstas nos Programas de Ajuste Fiscal dos 
Estados, estabelecidos nos termos da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e, no caso 
dos Municípios, nos contratos de refinanciamento de suas respectivas dívidas com a União, 
ou aquelas que, limitadas ao montante global previsto, vierem a substituí-las.  

 
 Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 Senado Federal, em 9 de abril de 2002  
 
 Senador RAMEZ TEBET  
 
 Presidente do Senado Federal  
 

 

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001 – SENADO FEDERAL. 

RESOLUÇÃO - Nº 43, DE 2001(*)  
 
 Faço saber que eu, Ramez Tebet, Presidente, nos termos do art. 3º da 

Resolução nº 3, de 2002, determino a republicação da Resolução nº 43, de 2001, com o 
seu texto consolidado.  

 
 Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e 
condições de autorização, e dá outras providências.  

 
 O Senado Federal resolve:  
 
 Art. 1º Subordinam-se às normas estabelecidas nesta Resolução as operações 

de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive a 
concessão de garantia.  

 
CAPÍTULO I  
 
DAS DEFINIÇÕES  
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Art. 3º Constitui operação de crédito, para os efeitos desta Resolução, os 
compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de 
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, 
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de 
derivativos financeiros.  

 
Parágrafo único. Equiparam-se a operações de crédito:  
 
I - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público 

detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros 
e dividendos, na forma da legislação;  

 
II - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação 

assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite 
ou aval de títulos de crédito;  

 
III - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores 

para pagamento a posteriori de bens e serviços.  
 
§ 4º A análise das propostas de operações de crédito será realizada tomando-

se por base a receita corrente líquida de até 2 (dois) meses anteriores ao mês de 
apresentação do pleito ou da documentação completa, conforme o caso.(NR)  

 
CAPÍTULO II  
 
DAS VEDAÇÕES  
 
Art. 5º É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  
 
I - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público 

detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros 
e dividendos, na forma da legislação;  

 
II - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação 

assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite 
ou aval de títulos de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais 
dependentes;  

 
III - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores 

para pagamento a posteriori de bens e serviços;  
 
IV - realizar operação de crédito que represente violação dos acordos de 

refinanciamento firmados com a União;  
 
V - conceder qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, 

concessão de crédito presumido, incentivos, anistias, remissão, reduções de alíquotas e 
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quaisquer outros benefícios tributários, fiscais ou financeiros, não autorizados na forma de 
lei específica, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias retro 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.  

 
VI - em relação aos créditos decorrentes do direito dos Estados, dos Municípios 

e do Distrito Federal, de participação governamental obrigatória, nas modalidades de 
royalties, participações especiais e compensações financeiras, no resultado da exploração 
de petróleo e gás natural, de recursos hídricos para fins de energia elétrica e de outros 
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental ou zona econômica 
exclusiva:  

 
a) ceder direitos relativos a período posterior ao do mandato do chefe do Poder 

Executivo, exceto para capitalização de Fundos de Previdência ou para amortização 
extraordinária de dívidas com a União;  

 
b) dar em garantia ou captar recursos a título de adiantamento ou antecipação, 

cujas obrigações contratuais respectivas ultrapassem o mandato do chefe do Poder 
Executivo.  

 
§ 1º Constatando-se infração ao disposto no caput, e enquanto não promovido 

o cancelamento ou amortização total do débito, as dívidas serão consideradas vencidas 
para efeito do cômputo dos limites dos arts. 6º e 7º e a entidade mutuária ficará impedida 
de realizar operação sujeita a esta Resolução.  

 
§ 2º Qualquer receita proveniente da antecipação de receitas de royalties será 

exclusiva para capitalização de Fundos de Previdência ou para amortização extraordinária 
de dívidas com a União.  

 
§ 3º Nas operações a que se refere o inciso VI, serão observadas as normas e 

competências da Previdência Social relativas à formação de Fundos de Previdência 
Social.(NR)  

 
                                                CAPÍTULO III 

 
DOS LIMITES E CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO 
 
Art. 6º O cumprimento do limite a que se refere o inciso III do art. 167 da 

Constituição Federal deverá ser comprovado mediante apuração das operações de crédito 
e das despesas de capital conforme os critérios definidos no art. 32, § 3, da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.  

 
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, verificar-se-ão, separadamente, o 

exercício anterior e o exercício corrente, tomando-se por base:  
 
I - no exercício anterior, as receitas de operações de crédito nele realizadas e 

as despesas de capital nele executadas; e  
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II - no exercício corrente, as receitas de operação de crédito e as despesas de 

capital constantes da lei orçamentária.  
 
§ 2º Não serão computados como despesas de capital, para os fins deste 

artigo:  
 
I - o montante referente às despesas realizadas, ou constantes da lei 

orçamentária, conforme o caso, em cumprimento da devolução a que se refere o art. 33 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000;  

 
II - as despesas realizadas e as previstas que representem empréstimo ou 

financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base 
tributo de competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, 
do ônus deste; e  

 
III - as despesas realizadas e as previstas que representem inversões 

financeiras na forma de participação acionária em empresas que não sejam controladas, 
direta ou indiretamente, pelos entes da Federação ou pela União.  

 
§ 3º O empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso II do § 2, se 

concedido por instituição financeira controlada pelo ente da Federação, terá seu valor 
deduzido das despesas de capital.  

 
§ 4º As operações de antecipação de receitas orçamentárias não serão 

computadas para os fins deste artigo, desde que liquidadas no mesmo exercício em que 
forem contratadas.  

 
§ 5º Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por operação de crédito 

realizada em um exercício o montante de liberação contratualmente previsto para o mesmo 
exercício.  

 
§ 6º Nas operações de crédito com liberação prevista para mais de um 

exercício financeiro, o limite computado a cada ano levará em consideração apenas a 
parcela a ser nele liberada.  

 
Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios observarão, ainda, os seguintes limites:  
 
I - o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não 

poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida, definida no art. 
4;  

 
II - o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da 

dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já 
contratadas e a contratar, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por 
cento) da receita corrente líquida;  
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III - o montante da dívida consolidada não poderá exceder o teto estabelecido 

pelo Senado Federal, conforme o disposto pela Resolução que fixa o limite global para o 
montante da dívida consolidada dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 
§ 1º O limite de que trata o inciso I, para o caso de operações de crédito com 

liberação prevista para mais de um exercício, será calculado levando em consideração o 
cronograma anual de ingresso, projetando-se a receita corrente líquida de acordo com os 
critérios estabelecidos no § 6º deste artigo.  

 
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às operações de concessão de 

garantias e de antecipação de receita orçamentária, cujos limites são definidos pelos arts. 
9º e 10, respectivamente.  

 
§ 3º São excluídas dos limites de que trata o caput as operações de crédito 

contratadas pelos Estados e pelos Municípios, com a União, organismos multilaterais de 
crédito ou instituições oficiais federais de crédito ou de fomento, com a finalidade de 
financiar projetos de investimento para a melhoria da administração das receitas e da 
gestão fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo Poder 
Executivo Federal.  

§ 4º O cálculo do comprometimento a que se refere o inciso II do caput será 
feito pela média anual, nos 5 (cinco) exercícios financeiros subseqüentes, incluído o da 
própria apuração, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida 
projetada ano a ano.  

 
§ 5º Os entes da Federação que apresentarem a média anual referida no § 6º 

superior a 10% (dez por cento) deverão apresentar tendência não crescente quanto ao 
comprometimento de que trata o inciso II do caput.  

 
§ 6º Para os efeitos deste artigo, a receita corrente líquida será projetada 

mediante a aplicação de fator de atualização a ser divulgado pelo Ministério da Fazenda, 
sobre a receita corrente líquida do período de 12 (doze) meses findos no mês de 
referência.  

 
§ 7º O disposto neste artigo não se aplica às operações de reestruturação e 

recomposição do principal de dívidas.  
 
§ 8º O disposto no inciso II do caput não se aplica às operações de crédito que, 

na data da publicação desta Resolução estejam previstas nos Programas de Ajuste dos 
Estados, estabelecidos nos termos da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e, no caso 
dos Municípios, nos contratos de refinanciamento de suas respectivas dívidas com a União, 
ou aquelas que, limitadas ao montante global previsto, vierem a substituí-las.  

 
Art. 8º (Revogado)  
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Art. 9º O saldo global das garantias concedidas pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios não poderá exceder a 22% (vinte e dois por cento) da receita 
corrente líquida, calculada na forma do art. 4.  

 
Parágrafo único. O limite de que trata o caput poderá ser elevado para 32% 

(trinta e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que, cumulativamente, quando 
aplicável, o garantidor:  

 
I - não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, a 

contar do mês da análise, quaisquer garantias anteriormente prestadas;  
 
II - esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida, definido na 

Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;  
 
III - esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei 

Complementar nº 101, de 2000;  
 
IV - esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado com a União, nos 

termos da Lei nº 9.496, de 1997.(NR)  
 
Art. 10. O saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita 

orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete 
por cento) da receita corrente líquida, definida no art. 4, observado o disposto nos arts. 14 e 
15.  

 
Art. 11. Até 31 de dezembro de 2010, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios somente poderão emitir títulos da dívida pública no montante necessário ao 
refinanciamento do principal devidamente atualizado de suas obrigações, representadas 
por essa espécie de títulos.  

 
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 11 será observado o seguinte:  
 
I - é definido o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) para o resgate dos 

títulos da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em seu 
vencimento, refinanciando-se no máximo 95% (noventa e cinco por cento) do montante 
vincendo;  

 
II - o Estado, o Distrito Federal ou o Município cujo dispêndio anual, definido no 

inciso II do art. 7, seja inferior a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita 
corrente líquida deve promover resgate adicional aos 5% (cinco por cento), estabelecidos 
no inciso I, em valor suficiente para que o dispêndio anual atinja 11,5% (onze inteiros e 
cinco décimos por cento) da receita corrente líquida;  

 
III - em caso excepcional, devidamente justificado, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios poderão pleitear ao Senado Federal, por intermédio do Ministério 
da Fazenda, autorização para o não cumprimento dos limites fixados nos arts. 6º e 7, 
exclusivamente para fins de refinanciamento de títulos da dívida pública.  
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos títulos da dívida 

pública emitidos com vistas a atender à liquidação de precatórios judiciais pendentes de 
pagamento, objeto do parágrafo único do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.  

 
Art. 13. A dívida mobiliária dos Estados e do Distrito Federal, objeto de 

refinanciamento ao amparo da Lei nº 9.496, de 1997, e a dos Municípios poderá ser paga 
em até 360 (trezentas e sessenta) prestações mensais e sucessivas, nos termos dos 
contratos firmados entre a União e a respectiva unidade federada.  

 
§ 1º A obtenção do refinanciamento de que trata o caput para os títulos públicos 

emitidos para o pagamento de precatórios judiciais é condicionada à comprovação, pelo 
Estado ou pelo Município emissor, da regularidade da emissão, mediante apresentação de 
certidão a ser expedida pelo Tribunal de Contas a que esteja jurisdicionado, acompanhada 
de toda a documentação necessária, comprovando a existência dos precatórios em 5 de 
outubro de 1988 e seu enquadramento no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, bem como a efetiva utilização dos recursos captados em emissões similares, 
anteriormente autorizadas pelo Senado Federal, no pagamento dos precatórios definidos 
pelo citado dispositivo constitucional.  

 
§ 2º Os títulos públicos emitidos para pagamento de precatórios judiciais, nos 

termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e que não 
cumprirem o disposto no § 1, somente poderão ser refinanciados para pagamento em 120 
(cento e vinte) parcelas iguais e sucessivas.  

 
§ 3º O refinanciamento de títulos públicos emitidos após 13 de dezembro de 

1995, para pagamento de precatórios judiciais, nos termos do art. 33 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, excluídos os não negociados, têm prazo de 
refinanciamento limitado a até 120 (cento e vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas, 
nos termos do caput deste artigo, desde que os Estados e os Municípios emissores 
comprovem que tomaram as providências judiciais cabíveis, visando o ressarcimento dos 
valores referentes a deságios concedidos e "taxas de sucesso" pagas.  

 
§ 4º Até que haja pronunciamento final da Justiça sobre a validade dos títulos a 

que se refere o § 3, a União deverá depositar os valores correspondentes aos seus 
refinanciamentos em depósito judicial vinculado, a partir da data do respectivo vencimento, 
em nome do Estado ou do Município emissor.(NR)  

 
Art. 14. A operação de crédito por antecipação de receita orçamentária deve 

cumprir as seguintes condições:  
 
I - realizar-se somente a partir do décimo dia do início do exercício;  
 
II - ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 (dez) de 

dezembro de cada ano;  
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III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de 
juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à 
que vier a esta substituir;  

 
IV - será vedada enquanto existir operação anterior da mesma natureza não 

integralmente resgatada.  
 
Art. 15. É vedada a contratação de operação de crédito nos 180 (cento e 

oitenta) dias anteriores ao final do mandato do Chefe do Poder Executivo do Estado, do 
Distrito Federal ou do Município.  

 
§ 1º Excetua-se da vedação a que se refere o caput deste artigo o 

refinanciamento da dívida mobiliária.  
 
§ 2º No caso de operações por antecipação de receita orçamentária, a 

contratação é vedada no último ano de exercício do mandato do chefe do Poder 
Executivo.(NR)  

 
Art. 16. É vedada a contratação de operação de crédito por tomador que esteja 

inadimplente com instituições integrantes do sistema financeiro nacional.  
 
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda não encaminhará ao Senado Federal 

pedido de autorização para contratação de operação de crédito de tomador que se 
encontre na situação prevista no caput.(NR)  

 
Art. 17. É vedada a contratação de operação de crédito em que seja prestada 

garantia ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município por instituição financeira por ele 
controlada.  

 
Art. 18. A concessão de garantia, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 

Municípios, a operações de crédito interno e externo exigirá:  
 
I - o oferecimento de contragarantias, em valor igual ou superior ao da garantia 

a ser concedida;  
 
II - a adimplência do tomador relativamente a suas obrigações para com o 

garantidor e as entidades por ele controladas.  
 
§ 1º Consideram-se inadimplentes os tomadores com dívidas vencidas por 

prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias e não renegociadas.  
 
§ 2º A comprovação do disposto no inciso II será feita por meio de certidão do 

Tribunal de Contas a que esteja jurisdicionado o garantidor ou, alternativamente, mediante 
declaração fornecida pelo Estado, Distrito Federal ou Município que estiver concedendo a 
garantia, diretamente ou por meio do agente financeiro que estiver operacionalizando a 
concessão da garantia.  
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§ 3º Não será exigida contragarantia de órgãos e entidades que integrem o 
próprio Estado, o Distrito Federal, ou o Município, conforme definido no art. 2º desta 
Resolução.  

 
§ 4º O Estado, o Distrito Federal ou o Município que tiver dívida honrada pela 

União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, não 
poderá contratar novas operações de crédito até a total liquidação da mencionada dívida.  

 
§ 5º Excetua-se da vedação a que se refere o § 4, o refinanciamento da dívida 

mobiliária.(NR)  
 
Art. 19. As leis que autorizem os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a 

emitir títulos da dívida pública deverão conter dispositivos garantindo que:  
 
I - a dívida resultante de títulos vencidos e não resgatados será atualizada 

pelos mesmos critérios de correção e remuneração dos títulos que a geraram;  
 
II - os títulos guardem equivalência com os títulos federais, tenham poder 

liberatório para fins de pagamento de tributos, e seus prazos de resgate não sejam 
inferiores a 6 (seis) meses, contados da data de sua emissão.  

 
Art. 20. Os contratos relativos a operações de crédito externo não podem 

conter qualquer cláusula:  
 
I - de natureza política;  
II - atentatória à soberania nacional e à ordem pública;  
 
III - contrária à Constituição e às leis brasileiras; e  
 
IV - que implique compensação automática de débitos e créditos.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DOS PLEITOS PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
 
Art. 21. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios encaminharão ao 

Ministério da Fazenda os pedidos de autorização para a realização das operações de 
crédito de que trata esta Resolução, acompanhados de proposta da instituição financeira, 
instruídos com:  

 
I - pedido do chefe do Poder Executivo, acompanhado de pareceres técnicos e 

jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da 
operação e o cumprimento dos limites e condições estabelecidos por esta Resolução;  

 
II - autorização legislativa para a realização da operação;  
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III - comprovação da inclusão no orçamento dos recursos provenientes da 
operação pleiteada, exceto no caso de operações por antecipação de receita orçamentária;  

 
IV - certidão expedida pelo Tribunal de Contas competente atestando:  
 
a) em relação às contas do último exercício analisado, o cumprimento do 

disposto no § 2º do art. 12; no art. 23; no art. 33; no art. 37; no art. 52; no § 2º do art. 55; e 
no art. 70, todos da Lei Complementar nº 101, de 2000;  

 
b) em relação às contas dos exercícios ainda não analisados, e, quando 

pertinente, do exercício em curso, o cumprimento das exigências estabelecidas no § 2º do 
art. 12; no art. 23; no art. 52; no § 2º do art. 55; e no art. 70, todos da Lei Complementar nº 
101, de 2000, de acordo com as informações constantes nos relatórios resumidos da 
execução orçamentária e nos de gestão fiscal;  

 
c) a certidão deverá ser acompanhada de declaração do chefe do Poder 

Executivo de que as contas ainda não analisadas estão em conformidade com o disposto 
na alínea a;  

 
V - declaração do chefe do Poder Executivo atestando o atendimento do inciso 

III do art. 5;  
 
VI - comprovação da Secretaria do Tesouro Nacional quanto ao adimplemento 

com a União relativo aos financiamentos e refinanciamentos por ela concedidos, bem como 
às garantias a operações de crédito, que tenham sido, eventualmente, honradas;  

VII - no caso específico de operações de Municípios com garantia de Estados, 
certidão emitida pela Secretaria responsável pela administração financeira do garantidor, 
que ateste a adimplência do tomador do crédito perante o Estado e as entidades por ele 
controladas, bem como a inexistência de débito decorrente de garantia a operação de 
crédito que tenha sido, eventualmente, honrada;  

 
VIII - certidões que atestem a regularidade junto ao Programa de Integração 

Social (PIS), ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), ao 
Fundo de Investimento Social (Finsocial), à Contribuição Social para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, quando couber, na forma regulamentada pelo 
Ministério da Previdência e Assistência Social, o cumprimento da Lei nº 9.717, de 27 de 
novembro de 1998.  

 
IX - cronogramas de dispêndio com as dívidas interna e externa e com a 

operação a ser realizada;  
 
X - relação de todas as dívidas, com seus valores atualizados, inclusive 

daqueles vencidos e não pagos, assinada pelo chefe do Poder Executivo e pelo Secretário 
de Governo responsável pela administração financeira;  
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XI - balancetes mensais consolidados, assinados pelo chefe do Poder 
Executivo e pelo Secretário de Governo responsável pela administração financeira, para 
fins de cálculo dos limites de que trata esta Resolução;  

 
XII - comprovação do encaminhamento das contas ao Poder Executivo da 

União, para fins da consolidação de que trata o caput do art. 51 da Lei Complementar nº 
101, de 2000;  

 
XIII - comprovação das publicações a que se referem os arts. 52 e 55, § 2, da 

Lei Complementar nº 101, de 2000;  
 
XIV - lei orçamentária do exercício em curso; e  
 
XV - Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em curso.  
 
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às operações de antecipação de 

receita orçamentária, que serão reguladas pelo art. 22.  
 
§ 2º Dispensa-se a exigência de apresentação de documento especificado no 

inciso VIII, quando a operação de crédito se vincular à regularização do referido débito.  
 
§ 3º Os processos relativos às operações de crédito ao amparo das Resoluções 

nº 47, de 2000, e nº 17, de 2001, ambas do Senado Federal, serão instruídas apenas com 
os documentos especificados nos incisos II, III, IV e XIII.  

 
§ 4º A apresentação dos documentos especificados nos incisos IX, X e XI 

poderá ser dispensada, a critério do Ministério da Fazenda, desde que o órgão já disponha 
das informações contidas naqueles documentos em seus bancos de dados.(NR)  

 
Art. 22. Os pedidos de autorização para a contratação de operações de crédito 

por antecipação de receita orçamentária pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios serão instruídos com:  

 
I - documentação prevista nos incisos I, II, IV a VIII e XI a XIII do art. 21;  
 
II - solicitação da instituição financeira que tenha apresentado, ao Estado, ao 

Distrito Federal ou ao Município, proposta firme de operação de crédito, contendo 
cronograma de reembolso, montante, prazo, juros e garantias; e  

 
III - documento, assinado pelo chefe do Poder Executivo, discriminando as 

condições da operação proposta pela instituição financeira e contendo declaração de 
concordância com as mesmas.  

 
Art. 23. Os pedidos de autorização para a realização de operações de crédito 

interno ou externo de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que 
envolvam aval ou garantia da União deverão conter:  

 



 
 
                                                                                                                                  www.cnm.org.br 
              

 55

I - exposição de motivos do Ministro da Fazenda, da qual conste a classificação 
da situação financeira do pleiteante, em conformidade com a norma do Ministério da 
Fazenda que dispõe sobre a capacidade de pagamento dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;  

 
II - pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do 

Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos pela legislação que regula a matéria;  

 
III - documentação de que trata o art. 21; e  
 
IV - No caso de operações de crédito destinadas ao financiamento de etapas 

complementares ou subseqüentes dos respectivos projetos, o pleiteante deverá apresentar 
ao Senado Federal o demonstrativo físico-financeiro dos desembolsos ocorridos, 
comparando-o com o cumprimento das metas apresentadas ao Senado Federal por 
ocasião da solicitação do financiamento do projeto.  

 
Parágrafo único. No caso de operações de crédito externas, a documentação 

de que trata o caput deverá ser encaminhada ao Senado Federal por meio de mensagem 
do Presidente da República.(NR)  

 
Art. 24. A constatação de irregularidades na instrução de processos de 

autorização regidos por esta Resolução, tanto no âmbito do Ministério da Fazenda quanto 
no do Senado Federal, implicará a devolução do pleito à origem, sem prejuízo das 
eventuais cominações legais aos infratores.  

 
§ 1º A devolução de que trata este artigo deverá ser comunicada ao Poder 

Legislativo local e ao Tribunal de Contas a que estiver jurisdicionado o pleiteante.  
 
§ 2º Caso a irregularidade seja constatada pelo Ministério da Fazenda, este 

deverá informar, também, ao Senado Federal.  
 
§ 3º A Comissão de Assuntos Econômicos ou o Plenário do Senado Federal 

poderão realizar diligências junto aos pleiteantes, no sentido de dirimir dúvidas e obter 
esclarecimentos.  

 
Art. 25. O encaminhamento dos pleitos pelo Ministério da Fazenda ao Senado 

Federal deve ser feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado do recebimento da 
documentação completa exigida por esta Resolução.  

 
§ 1º Caso o Ministério da Fazenda constate que a documentação recebida não 

é suficiente para sua análise, solicitará a complementação dos documentos e informações, 
fluindo igual prazo a partir do cumprimento das exigências.  

 
§ 2º Não atendidas as exigências no prazo de que trata o caput deste artigo, o 

pleito deverá ser indeferido.  
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Art. 26. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, caso tenham dívidas 
referentes a operações de crédito ou parcelamento de débitos relativos às contribuições 
sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal e ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS, deverão remeter, quando solicitado, ao Ministério da 
Fazenda:  

 
I - informações sobre o montante das dívidas flutuante e consolidada, interna e 

externa;  
 
II - cronogramas de pagamento de amortizações, juros e demais encargos das 

referidas dívidas, inclusive os parcelamentos de débitos relativos às contribuições sociais 
de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal e ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, com especificação das parcelas vencidas e não pagas; e  

 
III - balancetes mensais e síntese da execução orçamentária.  
 
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput implicará a 

paralisação da análise de novos pleitos da espécie pelo Ministério da Fazenda.  
 
Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão encaminhar ao 

Ministério da Fazenda, na forma e periodicidade a ser definida em instrução específica 
daquele Órgão, as informações necessárias para o acompanhamento das operações de 
crédito aprovadas nos termos desta Resolução e para a constituição do registro eletrônico 
centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, conforme previsto nos arts. 
31 e 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000.  

 
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo implicará a 

paralisação da análise de novos pleitos da espécie pelo Ministério da Fazenda.  
 
Art. 28. São sujeitas a autorização específica do Senado Federal, as seguintes 

modalidades de operações:  
 
I - de crédito externo;  
 
II - decorrentes de convênios para aquisição de bens e serviços no exterior;  
 
III - de emissão de títulos da dívida pública;  
 
IV - de emissão de debêntures ou assunção de obrigações por entidades 

controladas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios que não exerçam 
atividade produtiva ou não possuam fonte própria de receitas.  

 
Parágrafo único. O Senado Federal devolverá ao Ministério da Fazenda, para 

as providências cabíveis, o pedido de autorização para contratação de operação de crédito 
cuja documentação esteja em desacordo com o disposto nesta Resolução.  
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Art. 29. Os pleitos referentes a operações de crédito sujeitas a autorização 
específica do Senado Federal serão encaminhados pelo Ministério da Fazenda ao Senado 
Federal quando atenderem aos requisitos mínimos definidos no art. 32, acompanhados de 
parecer técnico que contenha, obrigatoriamente, os seguintes pontos:  

 
I - demonstrativo do cumprimento dos requisitos mínimos definidos no art. 32;  
 
II - análise do mérito da operação de crédito, avaliando sua oportunidade, seus 

custos e demais condições, e seu impacto sobre as necessidades de financiamento do 
setor público; e  

 
III - demonstrativo do perfil de endividamento da entidade pública solicitante, 

antes e depois da realização da operação.  
 
§ 1º O parecer a que se refere o caput incluirá, obrigatoriamente, conclusão 

favorável ou contrária ao mérito do pleito.  
 
§ 2º Nos pleitos relativos a emissão de títulos da dívida pública, o parecer a que 

se refere o caput conterá, também:  
 
I - especificação do valor dos títulos a serem emitidos e do valor do estoque de 

títulos do mesmo emissor já existentes, com indicação das datas de referência de tais 
valores;  

 
II - análise do impacto da operação de crédito no mercado mobiliário e do 

desempenho dos títulos já emitidos nesse mercado; e  
 
III - em se tratando de refinanciamento de títulos vincendos, histórico da 

evolução dos títulos desde sua emissão, registrando-se sua valorização ao longo do tempo.  
 
Art. 30. Quando não atenderem aos requisitos mínimos definidos no art. 32, os 

pleitos referentes a operações de crédito sujeitas a autorização específica do Senado 
Federal não serão encaminhados pelo Ministério da Fazenda ao Senado Federal.  

 
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda devolverá os pleitos a que se refere o 

caput, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município de origem, comunicando o fato ao 
Senado Federal.  

 
Art. 31. As operações de crédito não sujeitas a autorização específica do 

Senado Federal serão objeto do seguinte procedimento pelo Ministério da Fazenda:  
 
I - os pleitos que não atenderem aos requisitos mínimos definidos no art. 32 

serão indeferidos de imediato;  
 
II - os pleitos que atenderem aos requisitos mínimos, definidos no art. 32, serão 

autorizados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.  
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Art. 32. Considera-se requisito mínimo, para os fins desta Resolução, o 
cumprimento, quando se aplicar, do disposto nos arts. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
18, 21, 22 e 23.  

 
Art. 33. Os pedidos de autorização para a realização de operações de crédito 

de que trata esta Resolução não poderão ser apreciados em regime de urgência, salvo 
quando proposto pela Comissão de Assuntos Econômicos.  

 
Art. 34. A reunião da Comissão de Assuntos Econômicos que deliberar sobre 

pedido de autorização para a realização das operações de crédito de que trata esta 
Resolução deverá contar com a presença de representante do Estado, do Distrito Federal 
ou do Município, para apresentação do pleito, e de representante do Ministério da Fazenda, 
para exposição do parecer por ele emitido.  

 
Parágrafo único. O não-comparecimento de qualquer desses representantes 

implicará o adiamento da votação do pleito, que passará ao primeiro lugar da pauta da 
reunião seguinte.  

 
Art. 35. A indicação dos relatores dos pedidos de autorização para realização 

de operações de crédito de que trata esta Resolução será feita mediante a estrita 
observância da ordem de entrada do pedido na Comissão de Assuntos Econômicos e da 
relação de membros titulares da mesma Comissão, nos termos do art. 126 do Regimento 
Interno do Senado Federal.  

 
Parágrafo único. Senador já indicado como relator de pedido de que trata o 

caput não será designado novamente antes que todos os membros titulares da referida 
Comissão tenham sido designados relatores de pedidos da mesma espécie.  

 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DAS OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E 
VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS 

 
Art. 36. As operações de antecipação de receita orçamentária dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à 
instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco 
Central do Brasil.  

 
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil baixará normas específicas para 

regulamentar os procedimentos operacionais do processo de que trata o caput.  
 
Art. 37. O Ministério da Fazenda analisará o enquadramento das operações de 

antecipação de receita orçamentária no disposto nesta Resolução, tomando por base as 
condições da proposta firme de que trata o inciso II do art. 22.  
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§ 1º Estando o pleito de realização da operação de antecipação de receita 
orçamentária enquadrado nas exigências desta Resolução, o Ministério da Fazenda 
solicitará ao Banco Central do Brasil a realização do processo competitivo eletrônico, que 
se dará por meio da divulgação da proposta firme a todo o sistema financeiro, em recinto 
ou meio eletrônico mantido por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de 
Valores Mobiliários ou em meio eletrônico mantido pelo Banco Central do Brasil, sendo 
permitido a qualquer instituição financeira, inclusive àquela que encaminhou a proposta 
firme ao Ministério da Fazenda, oferecer a mesma operação com juros inferiores ao da 
proposta firme inicial.  

 
§ 2º O resultado do processo competitivo de que trata o § 1º será divulgado 

pelo Banco Central do Brasil, sempre que possível por meio eletrônico, a todas as 
instituições financeiras, ao Senado Federal, ao Ministério da Fazenda, ao Poder Legislativo 
do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, e ao Tribunal de Contas 
competente, com descrição detalhada das ofertas realizadas.  

 
§ 3º Não serão aceitas propostas que cobrem outros encargos que não a taxa 

de juros da operação, a qual deve ser, obrigatoriamente, prefixada ou indexada à Taxa 
Básica Financeira - TBF.  

 
§ 4º A proposta firme não poderá apresentar taxa de juros superior a uma vez e 

meia a TBF vigente no dia do seu encaminhamento.  
 
§ 5º A novação de operações vincendas ou vencidas será submetida ao mesmo 

rito de análise e processo competitivo das operações novas.  
 
§ 6º Realizado o processo competitivo de que trata o § 1, a operação de 

antecipação da receita orçamentária só poderá ser contratada após a entrega, ao Ministério 
da Fazenda, de declaração da não ocorrência de reciprocidade ou condição especial que 
represente custo adicional ao expresso pela taxa de juros da operação, assinada por 
representante da instituição financeira e pelo chefe do Poder Executivo.  

 
Art. 38. Os pedidos de autorização para o lançamento, oferta pública ou 

colocação no mercado de títulos da dívida pública, destinados a refinanciar títulos 
vincendos, devem ser encaminhados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios ao Ministério da Fazenda, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias úteis 
do primeiro vencimento dos títulos a serem refinanciados.  

 
§ 1º O descumprimento do disposto no caput implicará a alteração das datas-

base de todos os títulos a serem emitidos, que serão postergadas por período equivalente 
ao número de dias úteis de atraso, sem que haja a correspondente correção do valor 
nominal dos títulos a serem emitidos.  

 
§ 2º Estando incompleta a documentação encaminhada pelo Estado, pelo 

Distrito Federal ou pelo Município, o Ministério da Fazenda solicitará a complementação 
dos documentos e informações, considerando-se, para efeito do disposto no § 1, a data de 
entrega da documentação completa.  
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Art. 39. A venda de títulos da dívida pública por seus emissores será efetuada, 

obrigatoriamente, em leilões públicos eletrônicos realizados pelo Banco Central do Brasil ou 
por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.  

 
§ 1º O Banco Central do Brasil baixará normas específicas para regulamentar 

os procedimentos operacionais dos leilões de que trata este artigo.  
 
§ 2º É obrigatória a publicação de edital do leilão a que se refere o caput com 

antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data prevista para sua realização.  
 
§ 3º Após a realização do leilão eletrônico, o Banco Central do Brasil 

encaminhará as informações relevantes sobre os mesmos, sempre que possível por meio 
eletrônico, às instituições financeiras, ao Ministério da Fazenda, ao Senado Federal, ao 
Poder Legislativo do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, e ao 
Tribunal de Contas competente.  

 
§ 4º A recolocação, no mercado, de títulos da dívida pública dos Estados, do 

Distrito Federal ou dos Municípios, mantidos em suas respectivas tesourarias ou fundos 
das dívidas, será feita, obrigatoriamente, por meio de leilões eletrônicos, na forma definida 
neste artigo.  

 
Art. 40. O Senado Federal solicitará ao Banco Central do Brasil, quando julgar 

necessário, a fiscalização de operação de crédito específica junto à instituição financeira 
credora.  

 
Art. 41. O Ministério da Fazenda informará mensalmente ao Senado Federal:  
 
I - a posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 

e de suas respectivas autarquias e fundações;  
 
II - cada uma das operações de crédito autorizadas e não autorizadas no 

período, fornecendo dados sobre:  
 
a) entidade mutuária;  
 
b) prazo da operação;  
 
c) condições de contratação, tais como valor, garantias e taxas de juros;  
 
III - número de instituições financeiras participantes das operações de crédito 

autorizadas no período, classificadas por tipo de operação;  
 
IV - número de instituições financeiras que apresentaram propostas para 

realização de operações de antecipação de receita orçamentária, no processo competitivo 
definido pelo art. 36; e  
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V - outras informações pertinentes.  
 
§ 1º O Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e 

atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantindo o acesso público às 
informações, nos termos do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000.  

 
§ 2º Os nomes das instituições financeiras autorizadas a realizar as operações 

de antecipação de receita orçamentária serão informados exclusivamente ao Senado 
Federal.  

 
Art. 42. O Ministério da Fazenda encaminhará, trimestralmente, à Comissão de 

Assuntos Econômicos do Senado Federal, relatório analítico das operações de compra e 
venda de títulos públicos de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios realizadas no período, com especificação, para cada resolução autorizativa do 
Senado Federal, da modalidade da operação, dos valores e quantidades negociadas, de 
seus custos e deságios e da relação dos participantes da cadeia de compra e venda.  

 
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil, sempre que solicitado, 

encaminhará ao Senado Federal relação dos participantes da cadeia de compra e venda a 
que se refere o caput deste artigo.  

 
CAPÍTULO VI 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 43. (Revogado)  
 
Art. 44. As resoluções do Senado Federal que autorizarem as operações de 

crédito objeto desta Resolução incluirão, ao menos, as seguintes informações:  
 
I - valor da operação e moeda em que será realizada, bem como o critério de 

atualização monetária;  
 
II - objetivo da operação e órgão executor;  
 
III - condições financeiras básicas da operação, inclusive cronograma de 

liberação de recursos; e  
 
IV - prazo para o exercício da autorização, que será de, no mínimo, 180 (cento 

e oitenta) dias e, no máximo, 540 (quinhentos e quarenta) dias para as operações de 
dívidas fundadas externas, e de, no mínimo, 90 (noventa) dias e, no máximo, 270 
(duzentos e setenta) dias, para as demais operações de crédito.  

 
§ 1º Nas operações de crédito autorizadas em conformidade com o inciso III do 

art. 12, a condição de excepcionalidade será expressamente mencionada no ato de 
autorização.  
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§ 2º Nas operações de crédito externo com garantia da União, a concessão da 
garantia será expressamente mencionada no ato de autorização.  

 
Art. 45. A fiscalização quanto à correta utilização dos recursos arrecadados 

com a venda dos títulos vinculados ao disposto no art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias compete aos Tribunais de Contas a que estão jurisdicionadas 
as entidades emissoras.  

 
Parágrafo único. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal 

poderá, havendo evidências de irregularidade, realizar diligência nos termos do § 3º do art. 
24 ou solicitar ao respectivo Tribunal de Contas que realize auditoria na aplicação dos 
recursos obtidos por meio da colocação dos títulos de que trata o caput.  

 
Art. 46. O valor atualizado dos recursos obtidos através da emissão de títulos 

vinculados ao disposto no parágrafo único do art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, utilizados para finalidades distintas, passa a ser considerado 
dívida vencida, para efeito do cálculo dos limites definidos nos arts. 6º e 7º desta 
Resolução, até que haja o resgate de títulos em valor atualizado equivalente ao desvio de 
finalidade incorrido.  

 
Art. 47. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a 

que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, 
a e b, e II, da Constituição Federal, para a prestação de garantia ou contragarantia à União 
e suas autarquias e fundações.  

 
Art. 48. Para efeito do disposto no art. 2º da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 

1993, é fixado o limite de 11% (onze por cento) da receita líquida real, conforme definida no 
parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.496, de 1997.  

 
§ 1º O valor resultante da aplicação do limite definido no caput será utilizado no 

pagamento de amortizações, juros e demais encargos da dívida externa contratada até 30 
de setembro de 1991, do refinanciamento de dívidas junto ao FGTS e das dívidas 
resultantes de renegociações realizadas com base na Lei nº 7.976, de 27 de dezembro de 
1989, no art. 58 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 
1993, da comissão de serviços das operações amparadas pela Lei nº 8.727, de 1993, das 
dívidas relativas a financiamentos imobiliários firmados pelas entidades vinculadas aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por eles assumidas mediante aditivo, e das 
dívidas resultantes de renegociações realizadas com base na Lei nº 8.727, de 1993, nessa 
ordem.  

 
§ 2º A diferença entre o somatório dos pagamentos ocorridos na forma do § 1º 

e o valor equivalente ao limite definido no caput será utilizada no resgate da dívida 
mobiliária.  

 
§ 3º O percentual definido no caput será aplicado sobre um duodécimo da 

receita líquida real.  
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§ 4º Para efeito de apuração do valor de cada uma das prestações mensais de 
que trata o art. 2º da Lei nº 8.727, de 1993, serão deduzidos os dispêndios com as 
amortizações, juros e demais encargos das dívidas ali mencionadas, efetuados no mês 
anterior ao do pagamento da referida prestação.  

 
Art. 49. Aos contratos firmados pelos Estados e pelo Distrito Federal com a 

União, no âmbito do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na 
Atividade Bancária (Proes) aplica-se o disposto no art. 45.  

 
Parágrafo único. Os pleitos de que trata este artigo são dispensados do 

cumprimento do disposto no art. 15.  
 
Art. 50. O disposto nesta Resolução não se aplica às atuais autarquias 

financeiras.  
 
Art. 51. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 52. Revogam-se as Resoluções nºs 78 e 93, de 1998; 19, 22, 28, 40 e 74, 

de 1999; e 58, 62, 63, 64 e 65, de 2000, todas do Senado Federal.  
 
Senado Federal, em 9 de abril de 2002  
 
Senador RAMEZ TEBET  
 
Presidente do Senado Federal  
 
Texto consolidado com as alterações decorrentes da Resolução n3, de 2002.  

 
 


