Arcabouço Legal Pertinente ao CAUC
O Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) possui 15 itens a
serem observados para a efetivação de uma transferência voluntária. Veja adiante a legislação relativa
a cada um desses itens.
Siglas deste documento:
CADIN

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal

CF/88

Constituição Federal promulgada em 5/10/1988

CRF

Certificado de Regularidade do FGTS

CRP

Certificado de Regularidade Previdenciária

FGTS

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

LRF

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000)

P424

Portaria Interministerial MP/MF/CGU n° 424, de 30/6/2016

RGF

Relatório de Gestão Fiscal

RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

SRF

Secretaria da Receita Federal do Brasil

STN

Secretaria do Tesouro Nacional

P549

Portaria nº 549, de 07/08/2018, da STN

P569

Portaria nº 569, de 14/08/2018, da STN

Item
Legislação

1.1 – Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à
Dívida Ativa da União
Parágrafo 3° do art. 195 da CF/88
Letra “a” do § 1° do inciso IV do art. 25 da LRF
Inciso III do art. 22 da P424

CF/88:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei,
não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios.”
LRF:
“Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega
de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados
ao Sistema Único de Saúde.
§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei
de diretrizes orçamentárias:
(...)
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos
ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele
recebidos;”

P424:
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:
(...)
III
- regularidade quanto a Tributos Federais, a Contribuições Previdenciárias e à Dívida
Ativa da União, conforme dados da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União de que trata a Portaria PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro
de 2014, fornecida pelos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -PGFN, em atendimento ao disposto na alínea "a" do
inciso IV do § 1º do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 2000, no inciso IV do art. 27, no art.

29 e no art. 116, todos da Lei nº 8.666, de 1993, e no § 3º do art. 195 da Constituição Federal,
sendo válida a informação no prazo e condições da respectiva certidão;”

Item
Legislação

1.3 – Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS
Inciso IV do art. 29 e art. 116, todos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Inciso V do art. 22 da P424

Lei nº 8.666/93:
“Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em:
(...)
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei.
(...)
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e
outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.”
P424:
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:
(...)
IV
- regularidade quanto a Contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS, conforme dados do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - CRF/FGTS, fornecido pelo Sistema de Controle da Caixa Econômica Federal - CAIXA, cuja
comprovação de regularidade, quanto ao depósito das parcelas devidas ao Fundo, atende ao
disposto nos arts. 29, inciso IV, e 116 da Lei nº 8.666, de 1993, e art. 25, inciso IV da Lei
Complementar nº 101, de 2000, sendo válida no prazo e condições do respectivo certificado;”

Item
Legislação

1.4 – Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e
Financiamentos concedidos pela União
Letra “a” do inciso IV do § 1° do art. 25 da LRF
Inciso VII do art. 22 da P424

LRF:
“Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega
de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados
ao Sistema Único de Saúde.

§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei
de diretrizes orçamentárias:
(...)
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos
ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele
recebidos;”
P424:
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:
(...)
VII - regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos
concedidos pela União, e administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, em
atendimento ao disposto no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "a", da Lei Complementar nº 101, de
2000, comprovada mediante informação de adimplência prestada pela STN;”

Item
Legislação

1.5 – Regularidade perante o Poder Público Federal
Arts. 2° e 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002
Inciso IV do art. 22 da P424

Lei nº 10.522/02:
“Art. 2º

O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que:

I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas, para com órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta.
(...)
§ 1º Os órgãos e as entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e
sob sua exclusiva responsabilidade, às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se
enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º A inclusão no Cadin far-se-á 75 (setenta e cinco) dias após a comunicação ao devedor da
existência do débito passível de inscrição naquele Cadastro, fornecendo-se todas as informações
pertinentes ao débito.”
“Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;

II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III
- celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a
qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos.”
P424:
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:
(...)
IV
- regularidade perante o Poder Público Federal, conforme consulta ao Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal -CADIN, cuja verificação da
existência de débitos perante os órgãos e entidades do Poder Público Federal atende o disposto
no art. 6º da Lei nº 10.522, de 2002, sendo sua comprovação verificada por meio da informação
do cadastro mantido no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil - SISBACEN, do
Banco Central do Brasil -BACEN, e de acordo com os procedimentos da referida Lei;”

Item
Legislação

2.1 – Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais
recebidos anteriormente
Letra “a” do § 1° do inciso IV do art. 25 da LRF
Inciso VI do art. 22 da P424

LRF:
“Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega
de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados
ao Sistema Único de Saúde.
§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei
de diretrizes orçamentárias:
(...)
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos
ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele
recebidos;”
P424:
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:

(...)
VI - regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente,
mediante consulta:
a)
ao Subsistema Transferências do Sistema de Administração Financeira do Governo
Federal - SIAFI, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, para os instrumentos firmados sob a
égide da Instrução Normativa STN nº 1, de 15 de janeiro de 1997;
b)
ao SICONV, para aqueles firmados sob a égide da Portaria Interministerial
MP/MF/MCT nº 127, de 2008, da Portaria Interministerial nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de
novembro de 2011, e sob a égide desta Portaria;”

Item
Legislação

3.1 – Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF
Parágrafo 2° do art. 51, art. 54 e § 3° do art. 55, todos da LRF
Item 1 do Inciso XIX do art. 22 da P424
Alínea b) do Inciso II do art. 3º e inciso I e § 1º do art. 17, todos da P549

LRF:
“Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação,
nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício
anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público.
§ 1º Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos
seguintes prazos:
I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril;
II - Estados, até trinta e um de maio.
§ 2º O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja
regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações
de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.
(...)
Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos
no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:
I - Chefe do Poder Executivo;
II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme
regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;
III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário;
IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela
administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio
de cada Poder ou órgão referido no art. 20.
Art. 55. O relatório conterá:
I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;
e) despesas de que trata o inciso II do art. 4º;
II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art.
41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados;
c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38.
§ 1º O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá
apenas as informações relativas à alínea a do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e
III.
§ 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que
corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.
§ 3º O descumprimento do prazo a que se refere o § 2o sujeita o ente à sanção prevista no § 2º
do art. 51.
§ 4º Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada,
segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67.”
P424:

“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:
(...)
XIX - disponibilização das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme
periodicidade, formato e sistema estabelecidos em normativo específico do órgão central de
contabilidade da União, nos termos do § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
alterado pela Lei Complementar nº 156, de 2016, incluindo:
1. Relatórios de Gestão Fiscal – RGF;”
P549:
“Art. 3º No exercício de 2019, serão inseridas no Siconfi, obrigatoriamente, as seguintes
informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais:
(...)
II - Demonstrativos Fiscais definidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, quais sejam:
(...)
b) o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, a que se refere o art. 54.
(...)
Art. 17 O Siconfi realizará, de forma automática e segundo os dados enviados pelos
entes da Federação, a atualização dos seguintes itens do CAUC:
I – Item 3.1 – Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
(...)
§ 1º A adimplência do item descrito no inciso I será observada mediante a homologação
no Siconfi de todos os Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, do exercício em curso e do
anterior, de cada um dos Poderes e órgãos elencados no art. 20 da Lei Complementar nº
101, de 2000, inclusive as defensorias públicas, no prazo de até trinta dias após o
encerramento de cada quadrimestre, em atendimento ao disposto nos arts. 54 e 55, ou
semestre, para os entes que cumpram os requisitos e façam a opção prevista no art. 63,
inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar º 101, de 2000, com validade até a data-limite
da homologação referente ao período subsequente.”

Item

3.2 – Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO

Legislação

Parágrafo III do art. 165 da CF/88, § 2° do art. 51 e art. 52, todos da LRF
Item 2 do Inciso XIX do art. 22 da P424
Alínea a) do Inciso II do art. 3º e inciso II e § 2º do art. 17, todos da P549

CF/88:
“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
(...)
§ 3º - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre,
relatório resumido da execução orçamentária.”
LRF:
“Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação,
nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício
anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público.
§ 1º Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos
seguintes prazos:
I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril;
II - Estados, até trinta e um de maio.
§ 2º. O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja
regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações
de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.
Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes
e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e
composto de:
I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:
a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada;
b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa
liquidada e o saldo;
II - demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão
atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a
previsão a realizar;
b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação
inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício;
c) despesas, por função e subfunção.

§ 1º Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente
nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida.
§ 2º O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no §
2º do art. 51.”
P424:
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:
(...)
XIX - disponibilização das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme
periodicidade, formato e sistema estabelecidos em normativo específico do órgão central de
contabilidade da União, nos termos do § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
alterado pela Lei Complementar nº 156, de 2016, incluindo:
(...)
2. Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO;”
P549:
“Art. 3º No exercício de 2019, serão inseridas no Siconfi, obrigatoriamente, as seguintes
informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais:
(...)
II - Demonstrativos Fiscais definidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, quais sejam:
a) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, a que se referem os arts. 52 e
53;
(...)
Art. 17 O Siconfi realizará, de forma automática e segundo os dados enviados pelos entes
da Federação, a atualização dos seguintes itens do CAUC:
(...)
II – Item 3.2 – Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
– RREO;
(...)

§ 2º A adimplência do item descrito no inciso II dar-se-á mediante a homologação no
Siconfi de todos os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO, do exercício
em curso e do anterior, no prazo de até trinta dias após o encerramento de cada bimestre,
em atendimento ao disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 2000, com
validade até a data limite da homologação referente ao período subsequente.”

Item
Legislação

3.3 – Encaminhamento das Contas Anuais
Art. 51 da LRF
Item 3 do Inciso XIX do art. 22 da P424
Inciso I do art. 3º e inciso III e § 3º do art. 17, todos da P549

LRF:
“Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação,
nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício
anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público.
§ 1º Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos
seguintes prazos:
I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril;
II - Estados, até trinta e um de maio.
§ 2º O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja
regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações
de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida
mobiliária.”
P424:
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:
(...)
XIX - disponibilização das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme
periodicidade, formato e sistema estabelecidos em normativo específico do órgão central de
contabilidade da União, nos termos do § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
alterado pela Lei Complementar nº 156, de 2016, incluindo:
(...)
3. Declarações das Contas Anuais – DCA;”

P549:
“Art. 3º No exercício de 2019, serão inseridas no Siconfi, obrigatoriamente, as seguintes
informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais:
I – Declaração das Contas Anuais - DCA, para fins de cumprimento do art. 51 da Lei
Complementar nº 101, de 2000, contendo a relação da estrutura das administrações direta
e indireta, cujos dados foram consolidados na declaração;
(...)
Art. 17 O Siconfi realizará, de forma automática e segundo os dados enviados pelos entes da
Federação, a atualização dos seguintes itens do CAUC:
(...)
III – Item 3.3 – Encaminhamento das Contas Anuais;
(...)
§ 3º A adimplência do item descrito no inciso III dar-se-á mediante a homologação no
Siconfi da Declaração das Contas Anuais – DCA, relativas aos 5 (cinco) últimos exercícios,
em atendimento ao disposto no art. 51 da Lei Complementar, de 2000, que deverá ocorrer
até as datas limite de 30 de abril do exercício subsequente, para os municípios, e de 31 de
maio do exercício subsequente, para estados e Distrito Federal, na forma definida pelas
normas gerais relacionadas à consolidação, nacional e por esfera de governo, editadas
pela Secretaria do Tesouro Nacional.”

Item
Legislação

3.4 – Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis
Parágrafo 2º do Art. 48 da LRF
Item 4 do Inciso XIX do art. 22 da P424
Inciso IV do art. 3º e inciso IV e § 4º do art. 17, todos da P549

LRF:
“Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de
diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas
desses documentos.
(...)
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e
dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema
estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em
meio eletrônico de amplo acesso público.”

P424:
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:
(...)
XIX - disponibilização das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme
periodicidade, formato e sistema estabelecidos em normativo específico do órgão central de
contabilidade da União, nos termos do § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
alterado pela Lei Complementar nº 156, de 2016, incluindo:
(...)
4. Matrizes de Saldos Contábeis – MSC”
P549:
“Art. 3º No exercício de 2019, serão inseridas no Siconfi, obrigatoriamente, as seguintes
informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais:
(...)
IV – Conjunto de informações primárias de natureza contábil, orçamentária e fiscal
utilizadas para geração automática de relatórios e demonstrativos de propósito geral,
denominado Matriz de Saldos Contábeis - MSC.
(...)
Art. 17 O Siconfi realizará, de forma automática e segundo os dados enviados pelos entes
da Federação, a atualização dos seguintes itens do CAUC:
(...)
IV – Item 3.4 – Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis – MSC;
(...)
§ 4º A adimplência do item descrito no inciso IV será observada pelo encaminhamento ao
Siconfi das Matrizes de Saldos Contábeis – MSC, em periodicidade mensal, até o último dia
do mês seguinte ao mês de referência, relativas ao exercício em curso e aos 4 (quatro)
exercícios imediatamente anteriores.”

Item
Legislação

3.5 – Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública CDP
Parágrafo 4º do Art. 32 e Parágrafos 2º e 3º do Art. 48, ambos da LRF
Inciso XX do art. 22 da P424
Parágrafo 1º do Art. 1º da P569

LRF:
“Art. 32. (...).
(...)
§ 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. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de
diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas
desses documentos.
(...)
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e
dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema
estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em
meio eletrônico de amplo acesso público.
§ 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos
termos e na periodicidade a serem definidos em instrução específica deste órgão, as
informações necessárias para a constituição do registro eletrônico centralizado e atualizado
das dívidas públicas interna e externa, de que trata o § 4o do art. 32.”
P424:
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:
(...)
XX - encaminhamento das informações necessárias para a constituição do registro eletrônico
centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa de que trata o § 4o do art. 32 da

Lei Complementar nº 101, de 2000, conforme termos e periodicidade definidos em instrução
específica do Ministério da Fazenda;”
P569:
“Art. 1º. O encaminhamento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios das informações para
a constituição do registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e
externa a que se refere o § 3o do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
observará as regras acerca dos termos e da periodicidade definidos nesta Portaria.
§ 1º Conforme definido no § 4º do art. 48 da LC nº 101, de 2000, a inobservância das regras
desta Portaria impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba
transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao
refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.”

Item
Legislação

4.1 – Exercício da Plena Competência Tributária
Art. 11 da LRF
Inciso I do art. 22 da P424
Inciso III do art. 3º e inciso V e § 5º do art. 17, todos da P549

LRF:
“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.”
P424:
“Art. 22 São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:
(...)
I - exercício da plena competência tributária, relativo à observância dos requisitos constantes do
art. 11 da Lei Complementar nº 101, de 2000, atestado na forma definida em normativo
específico do órgão central de contabilidade da União editado nos termos do § 2º do art. 48 da
Lei Complementar nº 101, de 2000;”
P549:
“Art. 3º No exercício de 2019, serão inseridas no Siconfi, obrigatoriamente, as seguintes
informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais:
(...)

III – Atestado do Pleno Exercício da Competência Tributária, para fins de atendimento ao
disposto no inciso I do art. 22 da Portaria Interministerial MF/MP/CGU nº 424, de 30 de
dezembro de 2016;
(...)
Art. 17 O Siconfi realizará, de forma automática e segundo os dados enviados pelos entes
da Federação, a atualização dos seguintes itens do CAUC:
(...)
V – Item 4.1 – Exercício de Plena Competência Tributária
(...)
§ 5º A adimplência do item descrito no inciso V será observada pela gravação, pelo Chefe
do Poder Executivo por meio de certificação digital, do Atestado de plena Competência
Tributária no Siconfi, referente ao exercício anterior, com validade até 30 de abril do
exercício subsequente, para os Municípios, e até 31 de maio do exercício subsequente,
para os estados e para o Distrito Federal.”

Item
Legislação

4.2 – Aplicação mínima de recursos em Educação
Art. 212 da CF/88 e letra “b” do § 1° do inciso IV do art. 25 da LRF
Inciso VIII do art. 22 da P424

CF/88:
“Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.”
LRF:
“Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega
de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados
ao Sistema Único de Saúde.
§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei
de diretrizes orçamentárias:
(...)
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
(...)
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;”

P424:
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:
(...)
VIII - aplicação mínima de recursos na área da Educação, em atendimento ao disposto no art.
212, da Constituição Federal, e no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "b", da Lei Complementar nº 101,
de 2000, e que se constitui na aplicação anual, na manutenção e desenvolvimento do ensino, do
percentual mínimo de vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, cujos dados do exercício encerrado devem ser fornecidos pelo
Ente Federativo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para
processamento pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE,
comprovado por meio do seu extrato, com validade até a apresentação dos dados de um novo
exercício, limitado à data de 30 de janeiro do exercício subsequente, ou, na impossibilidade de
verificação por meio desse sistema, apresentação de certidão emitida pelo Tribunal de Contas
competente, consoante disposto no art. 23 do Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007;”

Item
Legislação

4.3 – Aplicação Mínima de Recursos em Saúde
Incisos II e III do § 2º do Art. 198 da CF/88
Arts. 6 a 8 da Lei Complementar nº 141, de 13/1/2012
Alínea “b” do § 1° do inciso IV do art. 25 da LRF
Inciso IX do art. 22 da P424

CF/88:
“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada
e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(...)
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e
serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados
sobre:
(...)
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se
refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II,
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;
III
- no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos
a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e §
3º.”

Lei Complementar nº 141/12:

“Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155
e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159,
todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos
Municípios.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de
saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art.
156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art.
159, todos da Constituição Federal.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 8º O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no
mínimo, 12% (doze por cento) do produto da arrecadação direta dos impostos que não possam
ser segregados em base estadual e em base municipal.”
LRF:
“Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega
de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados
ao Sistema Único de Saúde.
§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei
de diretrizes orçamentárias:
(...)
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
(...)
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;”
P424:
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:
(...)
IX - aplicação mínima de recursos na área da Saúde, em atendimento ao disposto no art. 198, §
2º, da Constituição Federal, nos arts. 6º e 7º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro e
2012, e no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "b", da Lei Complementar nº 101, de 2000, e que se
constitui na aplicação anual, em ações e serviços públicos de saúde, dos percentuais mínimos da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, cujos dados do

exercício encerrado devem ser fornecidos pelo Ente Federativo ao Ministério da Saúde - MS, para
processamento pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS,
comprovado por meio do seu extrato, ou, na impossibilidade de verificação por meio desse
sistema, apresentação de certidão emitida pelo Tribunal de Contas competente;”

Item
Legislação

4.4 – Regularidade Previdenciária
Art. 7° da Lei n° 9.717, de 27/11/1998
Inciso II do art. 22 da P424

Lei n° 9.717/98:
“Art. 7º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e
pelos respectivos fundos, implicará, a partir de 1º de julho de 1999:
I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; (...)”
P424:
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:
(...)
II - regularidade previdenciária, constituída pela observância dos critérios e das regras gerais
para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos, através da emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, em
atendimento ao disposto no art. 7º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e no Decreto
nº 3.788, de 11 de abril de 2001, sendo válida no prazo e condições da respectiva certidão;”

Item
Legislação

4.5 – Regularidade quanto à Concessão de Incentivos Fiscais
Art. 6° da Lei Complementar nº 160, de 07/09/2017
Inciso XXI do art. 22 da P424
Art. 8º da Portaria nº 76, 26/02/2019, do Ministério da Economia

Lei Complementar nº 160/2017:
“Art. 6º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, a concessão ou a manutenção de
isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em desacordo com a Lei
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, implica a sujeição da unidade federada
responsável aos impedimentos previstos nos incisos I, II e III do § 3º do art. 23 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pelo prazo em que perdurar a concessão ou a
manutenção das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais.”
P424:
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:

(...)
XXI - ausência de concessão ou de manutenção de incentivos fiscais, por Estados ou Distrito
Federal, em desacordo à Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, comprovada
mediante informação de adimplência prestada pelo Ministério da Fazenda, conforme disposto
no art. 6º da Lei Complementar n° 160, de 7 de agosto de 2017.”
Portaria nº 76/2019:
“Art. 8º Após a publicação da portaria do Ministro da Economia caberá à SE/CONFAZ, a inclusão
da informação de irregularidade no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências
Voluntárias (CAUC).”

