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Seu município
já prestou contas?

Cerca de um quarto das prefeituras do país ainda não enviaram à Secre-
taria do Tesouro Nacional (STN) os balanços orçamentários e patrimoniais de 
2007 exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Esses balanços são 
padronizados para todos os municípios do Brasil e permitem verificar quanto 
as prefeituras arrecadaram e gastaram no ano passado. A exigência de que 
cada município preste contas ao Tesouro até 30 de abril, por meio da Caixa 
Econômica Federal, faz parte do artigo 51 da Lei Fiscal.

O prefeito que não estiver em dia com o artigo 51 corre o risco de ter as 
transferências voluntárias da União suspensas e seu município inscrito como 
inadimplente no Cadastro Único de Convênios do governo federal, o CAUC. Por 
isso, se o seu município está entre os 1.100 que ainda não prestaram contas, é 
importante que o faça o quanto antes.

Ao lado, cada prefeito do Brasil pode conferir se seu município está em 
dia com a entrega dos relatórios da LRF e se está plenamente regular com as 
exigências e certidões reunidas no CAUC. Isso mesmo, cada prefeito pode ver 
ao lado um extrato individualizado do seu município!

As informações foram repassadas pela Secretaria do Tesouro no último dia 
5 de junho e foram incluídas neste boletim de forma absolutamente persona-
lizada. Cada prefeitura do país está recebendo apenas um boletim, e cada um 
dos 5.562 boletins é diferente um do outro.

Este é um trabalho especial que a Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) está preparando mensalmente para manter os prefeitos informados das 
notícias mais importantes de Brasília e de sua regularidade fiscal e financeira jun-
to ao Tesouro Nacional. O extrato individualizado do CAUC foi dividido em duas 
partes: a primeira relativa ao cumprimento das exigências da Lei Fiscal, e a outra 
refletindo a situação da prefeitura junto ao INSS, FGTS, SRF e Cadin.

A CNM apenas está reproduzindo as informações repassadas pela STN 
com o intuito de manter o prefeito informado. Nesta edição, o boletim tam-
bém apresenta a previsão de receita de FPM em junho. Não deixe de ler nas 
próximas páginas as novidades sobre a regulamentação dos regimes próprios 

de previdência e e sobre a transferência do ITR para a alçada municipal.

Veja os valores de repasse do FPM
previstos para junho

Data Repasse (R$)

10/6/2008 2.147.561.265,62

20/6/2008 818.848.693,75

30/6/2008 506.779.208,35

Dispositivo Atendimento Municípios*

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

Art.11 – Arrecadação e previsão de tributos Não 1.480

Art. 51 – Encaminhamento das contas anuais Não 1.020

Art. 52 – Relatório resumido de execução orçamentária Não 3.915

Art. 54 – Relatório de gestão fiscal Não 2.014

Art. 25, IV, b – Mínimo constitucional da educação (Art. 212, CF) Não 1.330

Art. 25, IV, b – Mínimo constitucional da saúde (EC. 29/2000) Não 754

Art. 25, IV, a – Pagto empréstimo/financiamento ente transferidor Não 40

(Certidão de Adimplência, Art 25 § 1o, IV, alínea a, LRF)

Outras certidões de adimplência financeira

INSS – CND – convenente necessário Não 1.039

INSS – CND – demais CNPJ’s Não 54

CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária Não 1.881

FGTS – CRF – convenente necessário Não 299

FGTS – CRF – demais CNPJ’s Não 67

Regul. na prestação de contas de convênio – convenente necessário Não 1.463

Regul. na prestação de contas de convênio – demais CNPJ’s Não 3

SRF – Tributos e Contribuições Federais/PGFN – convenente necessário Não 650

SRF – Tributos e Contribuições Federais/PGFN – demais CNPJ’s Não 168

Cadin – convenente necessário Não 402

Cadin – demais CNPJ’s Não 28

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

VERSÃO NACIONAL

Dados Agregados

Previsão Nacional

* No de municípios que estão inadimplentes no CAUC
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Armadilha ou omissão? Um dispositivo da 
proposta de reforma tributária do governo fede-
ral (PEC/233) tem preocupado técnicos que atu-
am nos estados e municípios. Trata-se do artigo 
incluído na emenda constitucional que autoriza a 
União a encaminhar ao Congresso projeto de lei 
ordinária para “reduzir” o bolo de impostos parti-
lhados com estados e municípios e para financiar 
a Previdência Social.

Como já foi informado no boletim do mês de 
maio, o FPM não será mais calculado apenas sobre 
o Imposto de Renda (IR) e sobre o IPI, mas sobre 
um bolo maior de impostos, que incluirá a CSLL 
e o novo Imposto sobre Valor Adicionado (IVA-F), 
constituído por PIS, Cofins, Cide e salário-edu-
cação. Em valores de 2006, esse bolo equivalia a 
cerca de R$ 308 bilhões anuais.

Ocorre que a PEC prevê a possibilidade de o 
governo desvincular do FPM os eventuais acrésci-

A verdade precisa ser dita. O governo federal 
não precisa da CPMF e já tem recursos suficientes 
para aumentar os investimentos da área da Saúde 
e viabilizar a regulamentação da Emenda Consti-
tucional no 29, que prevê a vinculação de 10% das 
receitas da União com o setor. Relatório recente-
mente divulgado pelo Ministério do Planejamento 
e amplamente divulgado na imprensa mostra que 
a arrecadação federal de 2008 ficará pelo menos 
R$ 17,5 bilhões acima do planejado no Orçamento 
da União. Esse montante é quase duas vezes maior 
do que o governo arrecadaria com a recriação da 
CPMF, com uma alíquota de 0,10%.

O imposto sobre o cheque, 
como era conhecido, tinha 
uma alíquota de 0,38% so-
bre todas as movimentações 
financeiras do país e rendia 
R$ 39 bilhões ao ano para os 
cofres federais. Essa receita 
nunca foi dividida com estados 
e municípios e tampouco proporcionou aumento 
dos gastos federais com Saúde. Ao contrário, en-
quanto o gasto próprio das prefeituras cresceu de 
13% para 19% das receitas municipais entre 1999 
e 2007, os investimentos federais na Saúde caíram 

PALAVRA DO PRESIDENTE 

Governo tem dinheiro para aumentar gasto em Saúde
de 8,4% para 6,7% da arrecadação da União no 
mesmo período.

O que nos garante que essa história não se 
repetirá agora, com a proposta de recriar a CPMF? 
Só teremos alguma margem de segurança se o 
governo federal, a exemplo de estados e municí-
pios, for obrigado a destinar um percentual míni-
mo das suas receitas para a Saúde.

A elevação dos gastos federais da Saúde 
para 10% das receitas até 2011, como previsto 
originalmente na regulamentação da EC no 29, é 
plenamente factível de ser atingido. A arrecada-
ção federal nunca cresceu tanto quanto em 2008, 

a ponto de superar a de 
2007 mesmo depois 
da extinção da CPMF.

A sobra de recur-
sos é reconhecida pelo 
próprio ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, 
que anunciou a inten-

ção de usar o excedente de arrecadação na elevação 
do superávit primário de 3,8% para 4,3% do PIB.  
O superávit primário é a economia de recursos que 
o governo federal, os estados e os municípios fazem 
todos os anos para pagar os juros da dívida pública.

Em números absolutos, o superávit representa 
mais de R$ 100 bilhões por ano que são retirados 
dos impostos pagos pelos brasileiros para sustentar 
a ciranda financeira da dívida pública. É essa conta 
que o ministro quer elevar em mais R$ 13 bilhões.

Pode-se argumentar que o tamanho do su-
perávit é um reflexo da nossa gigantesca dívida 
pública, que soma mais de R$ 1 trilhão. Mas o fato 
é que essa dívida vem caindo como proporção do 
PIB nos últimos anos. Diante disso, parece-nos ab-
solutamente inapropriada a proposta de aumen-
tar ainda mais o superávit em vez de reforçar o 
Orçamento da Saúde. Afinal, qual é a prioridade 
do país: atender o interesse dos bancos ou da po-
pulação que sofre nas filas dos hospitais?

Paulo Ziulkoski, presidente da CNM

mos de receita do IVA-F decorrentes de elevação 
das suas alíquotas em substituição à contribuição 
previdenciária patronal. O governo tem sinalizado a 
disposição de reduzir gradualmente a cota-patronal 
em seis pontos porcentuais, de 20% para 14%. Para 
compensar essa redução, o governo poderá elevar a 
alíquota do IVA-F e vincular o acréscimo de receita 
ao financiamento da Previdência, deduzindo essa 
parcela da futura base de cálculo do FPM.

Além do déficit atual da previdência de cerca 
de R$ 42 bilhões, os cálculos apresentados pelo Mi-
nistério da Previdência estimam que a desoneração 
de cada ponto porcentual da cota-patronal aumen-
tará o déficit em mais de R$ 3,1 bilhões por ano. 
A desoneração da folha em seis pontos porcentuais 
resultaria numa perda adicional anual de R$ 18,7 
bilhões, recursos esses que serão subtraídos da base 
de partilha federativa sem sabermos se a receita do 
IVA-F crescerá exatamente na mesma magnitude.

Se a intenção do governo é reduzir a base 
de partilha por norma posterior à reforma, os 
porcentuais do FPM deveriam ser reajustados 
para cima já na PEC para compensar essa futura 
perda de receita. Essa será a posição defendida 
pelo presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, no dia 
11 de junho, durante seu depoimento na Comis-
são Especial que discute a reforma tributária no 
Congresso Nacional.

A preocupação com essa proposta cresce na 
medida em que se desenvolve um debate “parale-
lo” no governo com as centrais sindicais de extinção 
da cota-patronal e substituição integral pelo IVA-F, 
proposta que traria grandes prejuízos à partilha fe-
derativa. A única forma de manter o compromisso 
do governo de realizar uma reforma neutra entre os 
entes federados é que os porcentuais de vinculação 
sejam definidos previamente (e sem futuras altera-
ções) na emenda constitucional.

REFORMA TRIBUTÁRIA 

PEC prevê aumento de imposto sem dividir com FPM

Gastos em queda
Os investimentos federais em saúde

Ano R$ bilhões % Receita
1999 18,4 8,4
2003 27,2 7,1
2007 44,3 6,7
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Uma portaria editada recentemente pelo 
Ministério da Previdência merece atenção espe-
cial dos 1.949 municípios brasileiros que possuem 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). 
Publicada no dia 16 de maio de 2008, a Portaria 
155 exige que as prefeituras nomeiem um servi-
dor responsável pelas aplicações de recursos do 
RPPS, mesmo em caso de terceirização, e que esse 
servidor seja aprovado em exame de certificação 
organizado “por entidade de reconhecida capaci-
dade técnica no mercado brasileiro de capitais”.

Atualmente, apenas duas entidades se en-
quadram nessa categoria: a Associação Nacional 
dos Bancos de Desenvolvimento (Anbid) e a  
Associação Nacional das Corretoras (Ancor). 
A Confederação Nacional de Municípios (CNM), en-
tretanto, está desenvolvendo um projeto próprio 
com o objetivo de capacitar os gestores à realiza-
ção da prova para obterem a certificação exigida.

A exigência de certificação foi imposta para 
adequar o RPPS à Resolução 3.506/2007 do Con-
selho Monetário Nacional (CMN), que tem por 
objetivo dar maior garantia de sustentabilidade 
financeira aos fundos de previdência. Segundo 
a portaria, os responsáveis pela gestão dos re-
gimes próprios deverão enviar anualmente, por 
via eletrônica, um demonstrativo de “Política de 
Investimentos” do RPPS à Secretaria de Políticas 
de Previdência Social, até 31 de dezembro de cada 
exercício em relação ao ano seguinte.

No caso da exigência de certificação dos res-
ponsáveis pela gestão dos recursos, esta deverá ser 
comprovada até o dia 30 de junho de 2009 (para os 
municípios detentores de carteira de investimentos 
superior a R$ 10 milhões) ou 31 de dezembro de 
2009 (para os municípios detentores de carteira de 
investimentos abaixo desse valor). O responsável 
deve ser pessoa física vinculada ao ente federativo 
ou à unidade gestora do RPPS, como servidor titular 
de cargo efetivo ou de livre nomeação e exonera-
ção, e apresentar-se formalmente designado para a 
função por ato de autoridade competente. Ou seja, 
mesmo que a gestão da carteira esteja terceirizada 
para instituições financeiras, o prefeito precisa de-
signar um responsável no município (devidamente 
certificado) que responda formalmente pela ges-
tão da carteira. Os entes públicos que não sejam 
detentores de recursos vinculados ao RPPS estão 
dispensados dessa exigência.

Também no dia 16 de maio, o Ministério da 
Previdência publicou a Portaria 154, que disciplina 
procedimentos sobre a emissão de Certidão de Tem-
po de Contribuição (CTC) pelos regimes próprios. O 
tempo de contribuição para o RPPS deverá ser com-
provado com CTC fornecida pela unidade gestora ou, 
excepcionalmente, pelo órgão de origem do servidor, 
desde que devidamente homologada pela respectiva 
unidade gestora, constando os seguintes dados:
I – órgão expedidor;
II – nome do servidor, matrícula, RG, CPF, sexo, 
data de nascimento, filiação, PIS ou Pasep, cargo 
efetivo, lotação, data de admissão e data de exo-
neração ou demissão;
III – período de contribuição ao RPPS;
IV – fonte de informação;
V – discriminação da freqüência durante o  
período abrangido pela certidão, indicadas as 
alterações existentes, tais como faltas, licenças, 
suspensões e outras ocorrências;
VI – soma do tempo líquido.

As Portarias 154 e 155 podem ser consulta-
das no site da CNM , no endereço:
www.cnm.org.br/area_tecnica/previdencia.asp 

PREVIDÊNCIA 

Portaria exige servidor certificado para gerir fundo 

A vantagem de possuir
um regime próprio

A adoção do regime próprio 

de previdência é um bom negócio 

para as prefeituras, embora a maio-

ria delas ainda mantenha a vincu-

lação de seus servidores efetivos 

com o sistema de aposentadorias 

do INSS, arcando com o custo pre-

videnciário de 22% sobre a folha de 

pagamentos. No regime próprio, a 

economia é, em média, de 50%, vis-

to que a contribuição dos municí-

pios é estabelecida, geralmente, no 

mesmo porcentual da contribuição 

do servidor, em torno de 11%.

De olho nessas vantagens, 

muitos municípios trocaram de 

sistema ao longo dos últimos anos, 

sob orientação, em muitos casos, 

da Confederação Nacional de Mu-

nicípios (CNM). A CNM auxilia nos 

cálculos atuariais necessários para 

verificar a viabilidade de um regi-

me próprio. Os prefeitos que ainda 

não fizeram o cálculo do quanto 

gastam e de quanto gastariam 

com o novo sistema não podem 

deixar de fazê-lo.

Atualmente, os municípios do 

Rio de Janeiro apresentam o maior 

grau de adesão ao RPPS (78%), 

seguido por Pernambuco (75%), 

Goiás (67%), Mato Grosso (67%) 

e Rio Grande do Sul (61%). Na 

maioria dos estados do Norte e do 

Nordeste, entretanto, o índice de 

adesão continua abaixo dos 20%. 

São Paulo e Santa Catarina tam-

bém apresentam um baixo grau 

de adesão, considerando a média 

de outros estados do mesmo perfil 

socioeconômico.

Quantidade de RPPS em relação
aos municípios de cada estado

UF
no municípios

 do estado
no municípios 

com RPPS
% municípios

com RPPS

RJ 92 72 78%
PE 184 138 75%
GO 246 166 67%
MT 141 94 67%
RS 496 303 61%
AL 102 53 52%
ES 78 34 44%
MS 78 34 44%
PR 399 170 43%
RO 52 21 40%
AM 62 25 40%
SP 645 219 34%
PB 223 72 32%
AP 16 5 31%
MG 853 244 29%
SC 293 69 24%
PA 143 32 22%
MA 217 48 22%
CE 184 33 18%
BA 417 69 17%
PI 223 27 12%
RR 15 1 7%
TO 139 9 6%
RN 167 8 5%
SE 75 3 4%
AC 22 0 0%

Total 5.562 1.949 35%
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sica será dois pra lá, dois pra cá: duas licenças, 
dois parques ambientais. Desenvolvimento e 
preservação vão andar juntos”.

A resolução do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) que proíbe a concessão de 
créditos a proprietários irregulares de terras 
na Amazônia foi defendida com firmeza por 
Minc, apesar das críticas de alguns governa-
dores e até de ministros. A medida, que deve 
entrar em vigor em 1o de julho, é um poderoso 
instrumento de política pública para conter a 
derrubada ilegal da floresta.

Minc revelou que oito secretários de 
Meio Ambiente da Região Norte 

assinaram um documento 
afirmando a viabilidade do 
cumprimento da norma 

do Conselho. “Liberar cré-
ditos agora, na estiagem, 
é apoiar com dinheiro pú-

blico o desmate da flo-
resta”, disse o ministro.

Ao mesmo tempo, 
entretanto, Minc anun-
ciou uma parceria com 
o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) para 
acelerar o processo 
de legalização das 
propriedades e liberar 
acesso a créditos. “A so-
lução não é derrubar o 
decreto (a resolução do 
Conselho), mas facilitar 
a legalização daqueles 

que querem atuar dentro da lei”, ressaltou.
Enfim, ficou patente pela exposição das 

idéias do ministro Carlos Minc que sua expe-
riência no trato das questões ambientais do 
estado do Rio de Janeiro, inclusive compar-
tilhando com os municípios as atividades de 
licenciamento, poderá trazer avanços signifi-
cativos para o municipalismo. 
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Os municípios estão cada vez mais próximos de as-

sumir a fiscalização e a cobrança do Imposto Territorial 

Rural (ITR). Durante a XI Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios, em 17 de abril, o presidente Lula assinou o 

Decreto no 6.433/2008, que institui o Comitê Gestor do 

ITR e dispõe sobre a forma de opção dos municípios à 

fiscalização e à cobrança do tributo. Ainda no dia 30 de 

abril, por meio da Portaria no 123 do Ministério da Fazen-

da, foram designados os membros titulares e suplentes 

que compõem o comitê. A primeira reunião ocorreu no 

dia 13 de maio, cumprindo o prazo estabelecido no de-

creto presidencial, que previa 20 dias de intervalo entre 

a sua edição e a instalação do Comitê.

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, o início 

dos trabalhos do Comitê representa a esperança de que 

um antigo anseio do movimento municipalista, a trans-

ferência integral dos recursos do ITR para os municípios, 

bem como a atuação destes na fiscalização e na cobran-

ça do tributo sairão do papel.

Histórico do Imposto Territorial Rural

Uma das conquistas municipalistas na reforma tri-

butária de 2003 foi a inclusão na Constituição da previ-

são de que os municípios que assumissem a cobrança e 

a fiscalização do ITR ficariam com 100% de sua arreca-

dação. A emenda constitucional foi regulamentada pela 

Lei no 11.250/2005, em que ficou estabelecido que, para 

os municípios assumirem a fiscalização e a cobrança do 

imposto, eles deveriam firmar convênio com a Secretaria 

da Receita Federal.

Ocorre que a Receita Federal, por meio da Instru-

ção Normativa no 643/2006, posteriormente alterada 

pela Instrução Normativa no 679/2006, definiu como 

exigência para a assinatura do convênio que os municí-

pios tivessem quadros de fiscais com formação de nível 

superior. Além disso, previa que 10% da arrecadação do 

tributo seria destinada ao Serpro, empresa do governo 

federal que desenvolve o software de gestão do tributo.

Essas e outras exigências inviabilizaram que os mu-

nicípios assumissem a fiscalização e a cobrança do ITR, de 

forma que, após quase cinco anos da aprovação da Emen-

da Constitucional no 42/2003, apenas um município conse-

guiu assinar o referido convênio amparado por uma limi-

nar judicial e, mesmo assim, até o momento não conseguiu 

operacionalizar a cobrança e a fiscalização do tributo.

O decreto no 6.433/2008, entretanto, torna as instru-

ções normativas inválidas e atribui a um grupo com três 

representantes da União e três dos municípios a tarefa 

de regular a relação entre os dois entes de forma a viabi-

lizar o cumprimento da Emenda Constitucional.

VOCÊ SABIA?

O novo ministro do Meio Ambiente, Carlos 
Minc, tomou posse no último dia 27 de maio 
anunciando uma série de propostas alvissarei-
ras para os municípios na área ambiental, como 
a possibilidade de ampliar a participação das 
prefeituras no processo de licenciamento. Ao ser 
questionado pela imprensa sobre o ritmo dos 
licenciamentos, motivo de discórdia entre a ex-
ministra Marina Silva e outros setores do governo, 
Minc disse que não será um “carimbador maluco” 
e que sua fórmula de sucesso como secretário no 
Rio de Janeiro foi conceder licenças ágeis, mas 
com mais rigor, repassando para os municípios 
os licenciamentos mais simples, de cará-
ter local.

Em nível nacional, entre-
tanto, a ampliação da par-
ticipação dos municípios 
no licenciamento depende 
da regulamentação do ar-
tigo 23 da Constituição 
Federal pelo Congresso, 
permitindo que estados 
e municípios assumam 
suas competências na 
área ambiental. “A lei será 
cumprida, decretos sim-
plificarão procedimentos 
e encurtarão prazos para 
licenças. Muitas coisas 
podem ser simplificadas, 
sem afrouxar um milíme-
tro a defesa da vida e dos 
ecossistemas”, afirmou o 
novo ministro.

Minc criticou a falta 
de consistência e qualidade técnica de muitos 
estudos e relatórios de impacto ambiental (EIA/
Rima) elaborados por firmas de consultoria am-
biental, sugerindo que essas empresas deverão 
ser descredenciadas pelo poder público, para 
garantir a agilidade e a qualidade nos processos 
de licenciamento. Nesse contexto, revelou: “Tive 
longas conversas com Dilma Rousseff. Nossa mú-

MEIO AMBIENTE 

Uma luz “verde” para os municípios
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A ampliação da participação 
dos municípios no 

licenciamento depende da 
regulamentação do artigo 
23 da Constituição Federal 

pelo Congresso, permitindo 
que estados e municípios 

assumam suas competências 
na área ambiental.


