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“Você nunca sabe que resultados virão da 

sua ação. Mas se você não fizer nada,  

não existirão resultados.”  
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é orientar o gestor municipal, através de medidas preventivas e 

corretivas, no cumprimento dos requisitos fiscais elencados pelo Serviço Auxiliar de 

Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, promovendo assim, a adimplência do 

Município e, consequentemente, a possibilidade de captação de recursos federais por 

transferências voluntárias. 

Desta forma, primeiramente, é realizada uma breve contextualização do tema, destacando sua 

relevância e as dificuldades enfrentadas pelos municípios no momento atual. No referencial 

teórico, a definição dos tipos de transferências de recursos, com destaque para as 

transferências voluntárias, a definição de convênios e a apresentação do CAUC, seus 

requisitos e funcionalidades, bem como a metodologia adotada no trabalho.  

Neste trabalho é apresentada pesquisa realizada no período de 2010 a 2013, com os 

municípios do Estado do Rio de Janeiro, apontando os requisitos recorrentes no CAUC que 

geram inadimplência e os principais aspectos observados. 

A partir dos dados coletados são elencadas medidas de caráter preventivo e corretivo, as 

principais ações e tipos de monitoramento, com o intuito de auxiliar os Municípios na 

compreensão e no cumprimento das exigências. 

 

Palavras-chave: adimplência, municípios, transferências voluntárias, convênios, CAUC.  

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to guide the municipal manager, through preventive and 

corrective measures in meeting the fiscal requirements listed by Assist Information Service 

Voluntary Transfers - CAUC thus promoting the compliance of the County and, 

consequently, the possibility of attracting federal funds for voluntary transfers. 

Thus, first, it held a brief contextualization of the topic, highlighting its importance and the 

difficulties faced by municipalities in the present moment. In the theoretical framework, the 

definition of the types of transfers of resources, especially for voluntary transfers, the 

definition of covenants and the presentation of CAUC, its requirements and features, as well 

as the methodology adopted in this work. 

This paper presents research carried out in the period from 2010 to 2013, with the 

municipalities of the state of Rio de Janeiro, pointing the applicants requirements CAUC that 

generate delinquency and the main features observed. 

From the data collected measures of preventive and corrective actions, and the main types of 

monitoring, in order to assist municipalities in understanding and meeting the requirements 

are listed. 

 

Keywords: compliance, municipalities, voluntary transfers, covenants, CAUC. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um levantamento realizado em abril de 2013 pela Confederação Nacional dos 

Municípios – CNM, a partir de dados do Tesouro Nacional e dos Ministérios, revelou que 

96,4% dos Municípios brasileiros estavam impedidos de receber recursos provenientes do 

Governo Federal
1
 No Estado do Rio de Janeiro a situação dos municípios, no mesmo período, 

não era diferente, como se pode verificar no gráfico 1. 

Por esta razão, investimentos que poderiam ser empregados na construção de escolas, 

hospitais, em melhorias de estradas, e demais demandas necessárias ao desenvolvimento dos 

Municípios deixam de ser repassados aos entes da federação. Assim, fica claro que existem 

recursos financeiros para serem distribuídos, o problema é como obtê-los. 

 

       

 

Gráfico 1: Regularidade dos Municípios Fluminenses 

Fonte: BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível em <www.tesouro.fazenda.gov.br>.Acesso em: 05 

maio de 2013. 

 

 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a reconhecer os Municípios como entes 

da Federação, ao lado da União, Estados e Distrito Federal e com isso trouxe várias 

obrigações às Administrações Municipais. A descentralização e a municipalização das 

políticas sociais preconizadas e o aumento da demanda por serviços públicos básicos e 

complementares, causado pelo crescimento demográfico, urbanização e o processo de 

                                                      
1
 BENEVIDES, C. ; RIBEIRO, E. A crise das cidades. Jornal O Globo. Rio de Janeiro, p.3, 7 abr. 2013. 

2% 

98% 

Regularidade dos  
Municípios Fluminenses 

Adimplente 

Inadimplente 
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desenvolvimento social geram um entrave para a obtenção de investimentos para ampliação e 

melhoria da infraestrutura urbana e rural. 

A União listou em um único cadastro os requisitos fiscais essenciais para a liberação 

de recursos por transferências voluntárias para Estados, Distrito Federal e Municípios.  No 

Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC, cadastro do 

Governo Federal pertencente ao Tesouro Nacional, são elencados treze requisitos fiscais, onde 

são verificadas: Obrigações de Adimplência Financeira, Adimplemento na Prestação de 

Contas de Convênios, Obrigações de Transparência e Adimplemento de Obrigações 

Constitucionais ou Legais. 

Os Estados, de uma maneira geral, têm buscado entender melhor esse serviço. Hoje, se 

tem a organização de fóruns de regularidade, com a participação de servidores de diversos 

Estados da Federação objetivando a troca de experiências; qualificação de profissionais da 

área através dos poucos cursos oferecidos no mercado; implantação de sistemas integrados de 

monitoramento e controle da adimplência e ainda, principalmente, o estreitamento das 

relações com os órgãos federais elencados no CAUC, com o intuito de entender as exigências 

e obter a regularidade de forma mais adequada e eficaz. 

Em relação aos Municípios brasileiros, é sabido que grande parte encontra-se em 

situação de permanente déficit orçamentário, social e econômico que os impede de alcançar o 

desejável desenvolvimento e ainda, que as principais dificuldades para a obtenção de recursos 

por parte dos municípios podem ser diagnosticadas nas irregularidades encontradas nos itens 

constantes no CAUC. 

1.1 Problema 

A percepção da real dificuldade enfrentada pela maioria dos entes da federação que 

objetivam captar recursos federais. O atendimento dos requisitos fiscais elencados pelo 

CAUC é de caráter obrigatório para o repasse de recursos por transferências voluntárias. 

1.2 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é identificar, através dos dados coletados com a pesquisa, os 

principais entraves enfrentados pelos municípios e elencar orientações de caráter preventivo e 

corretivo, aos gestores municipais, quanto ao cumprimento das exigências legais e 

constitucionais listadas no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – 

CAUC, do Governo Federal. 
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1.3 Delimitação do Estudo 

Este trabalho aborda as relações entre os Municípios e a União no que tange aos 

requisitos necessários ao repasse de recursos provenientes de transferências voluntárias, com 

uma contextualização sobre tais transferências, convênios e um estudo minucioso sobre do 

Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, através de uma 

pesquisa realizada com os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2010 a 

2013 acerca da adimplência. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Transferências de Recursos 

Os Municípios para desempenharem adequadamente os serviços públicos prestados, de 

forma mais abrangente e eficaz e promoverem seu próprio desenvolvimento, necessitam, além 

das receitas resultantes da arrecadação dos tributos de sua competência (como ISS e IPTU) e 

das originárias de seu patrimônio, das transferências derivadas de recursos estaduais e 

federais. 

Existem dois tipos de repasses de recursos financeiros da União para os Municípios: as 

transferências obrigatórias e as transferências voluntárias. As transferências obrigatórias se 

subdividem em: legais e constitucionais. 

As transferências legais são aquelas regulamentadas por lei específica que dispõe sobre 

a forma de habilitação, transferência, aplicação de recursos e prestação de contas. Podem estar 

vinculadas a um fim específico ou não. Já as transferências legais podem ser classificadas 

como automáticas, utilizadas em determinados programas educacionais e  fundo a fundo, 

aplicadas em programas da área da saúde de assistência social. Como exemplo de 

transferências legais, podemos citar: o Fundo Nacional de Assistência Social, o Fundo 

Nacional da Saúde, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Já as transferências constitucionais são aquelas provenientes de recursos arrecadados 

pelo Governo Federal e repassados aos municípios em razão da previsão na Constituição 

Federal. A finalidade é amenizar as desigualdades regionais e promover o equilíbrio 

socioeconômico. São exemplos desse tipo de transferência: o Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb). 

Estão incluídas também nas transferências obrigatórias, os repasses destinados ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), em que os depósitos são feitos em contas individualizadas, 

específicas dos fundos, cujo assunto será tratados em separado, tendo em vista que este 

trabalho se limitará a desenvolver principalmente o conceito e as características das 

transferências voluntárias. 

2.2 Transferências Voluntárias 

Dentre as formas de captação de recursos, uma das mais utilizadas para os Municípios 

é a transferência voluntária. É aquela cujos recursos financeiros são repassados pela União e 

pelos Estados aos entes em decorrência da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros 
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instrumentos similares cuja finalidade é a realização de obras e/ou serviços de interesse 

comum e coincidente às três esferas do Governo, com o intuito de cooperação, auxílio ou 

assistência financeira. 

Segundo PRADO (2003, P.48) as transferências voluntárias são fluxos de recursos que, 

por definição e natureza, são discricionários e, necessariamente, condicionados ou vinculados: 

os orçamentos superiores transferem recursos para obras e finalidades específicas (convênios) 

sendo, portanto, aportes que não ampliam diretamente os recursos disponíveis para serem 

orçados nos governos subnacionais, como ocorre com as transferências livres. 

Tais transferências são disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000) que inclusive, elenca as exigências para a 

realização de transferência voluntária. 

As transferências de recursos federais, por exemplo, são repassadas por intermédio dos 

órgãos e entidades da administração pública federal para órgãos e entidades das 

administrações estaduais, distritais e municipais ou privadas sem fins lucrativos para a 

execução de programas, projetos, bem como atividades de interesse recíproco, desde que a 

fonte dos recursos seja proveniente do orçamento fiscal ou da seguridade social da União, não 

sendo a transferência de caráter obrigatório. 

Os principais tipos de instrumentos que viabilizam as transferências voluntárias são os 

convênios e os contratos de repasse. Os convênios são formalizados para a execução de 

programas de governo, não visando lucro, conforme será verificado mais adiante. Os 

contratos de repasse se caracterizam pela transferência de recursos por intermédio de uma 

instituição financeira pública federal, mandatária da União: Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal, Banco do Nordeste ou Banco da Amazônia. Hoje os contratos de repasse 

são utilizados para a execução de programas sociais de habitação, saneamento, infraestrutura 

urbana, esportes e programas relacionados com a agricultura. 

Dos instrumentos citados, apenas será dado maior detalhamento aos convênios, pois 

são um dos requisitos fiscais elencados pelo no Serviço Auxiliar de Informações para 

Transferências Voluntárias – CAUC, como será verificado mais adiante. 

2.3 Convênios 

Um dos instrumentos mais utilizados para a viabilização do repasse de recursos por 

transferências voluntárias é o convênio. Disciplinado pelo Decreto nº 6170/2007, pela Portaria 



 

 

14 
 

Interministerial MP/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, e demais legislações 

pertinentes. 

Os convênios são instrumentos jurídicos pelos quais União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios concentram seus esforços na realização de ações de interesse público. Podem ser 

firmados com entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações 

particulares, entidades beneficentes e sem fins lucrativos, para realização de objetivos de 

interesse comum, sem a obtenção de lucro para nenhuma das partes, ou seja, não se admite 

qualquer vantagem que exceda o interesse comum pretendido. 

A Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507, define convênio como: 

 
Art. 1º, § 2º (...) 

VI - convênio: acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos 

financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração 

pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da 

administração pública estadual, do Distrito Federal ou municipal, direta ou indireta, 

consórcios públicos, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à 

execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, 

serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua 

cooperação;  

 

As principais fases de um convênio são: formalização, execução e prestação de contas. 

Para cada uma delas existem etapas a serem cumpridas, seguindo as exigências dos 

dispositivos legais, sendo preciso prestar contas do valor pactuado e do fiel cumprimento do 

objeto sempre ao final de cada convênio.  Além disso, na hipótese de contratações de terceiros 

por órgãos e entidades da administração pública na execução dos convênios é obrigatória a 

aplicação da Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93) e demais normas federais 

pertinentes, com exceção dos casos previstos em lei. 

Em 2008 foi criado o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 

(SICONV), disponível na rede mundial de computadores, através do Portal de Convênios, no 

sítio eletrônico: www.convenios.gov.br. No Sistema estão disponíveis os programas, projetos 

e atividades de interesse recíproco, financiados com recursos provenientes do Orçamento 

Fiscal e da Seguridade Social da União. Os convênios e contratos de repasse celebrados com a 

União deverão ser formalizados e cadastrados no SICONV. O sistema permite a realização de 

todas as fases do instrumento e a participação de todos os atores envolvidos. Além disso, 

permite a consulta pública através do link “Acesso livre”, fornecendo transparência as 

transferências voluntárias realizadas pela União. 
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Dentre as definições relacionadas aos convênios, se faz necessário conceituar os 

principais partícipes envolvidos no instrumento. Existe a figura do concedente, que como o 

próprio nome já diz é aquele que concede o recurso financeiro do convênio. Segundo Fonseca 

(2007) o concedente é o órgão da administração pública federal direta, autárquica ou 

fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, responsável pela transferência 

dos recursos financeiros ou pela descentralização de créditos orçamentários destinados à 

execução do objeto do convênio. É o detentor das dotações consignadas na Lei Orçamentária 

ou de créditos descentralizados por órgãos da administração pública para a celebração do 

instrumento de convênio. 

O convenente é aquele que pactua a execução de programa, projeto/atividade ou evento 

e recebe o recurso para o cumprimento do objeto do convênio, podendo ser órgão ou entidade 

da administração pública direta e indireta, de qualquer esfera de governo, bem como entidades 

sem fins lucrativos. É importante apontar que na etapa anterior a celebração do convênio, 

aquele que tem a pretensão de celebrar o convênio é chamado de Proponente, pois só após a 

celebração do convênio passa a ser considerado Convenente. 

Existe também outro partícipe chamado de interveniente que participa do convênio 

para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio, podendo ser órgão da 

administração pública direta e indireta de qualquer esfera de governo, ou entidade privada. 

Quanto a procedência dos recursos destinados a convênios, de acordo com o Tribunal 

de Contas da União
2
 as dotações orçamentárias destinadas a convênios são alocadas ao 

Orçamento-Geral da União (OGU), contemplando nominalmente o ente da federação ou da 

entidade privada sem fins lucrativos, por proposta do Poder Executivo ou por meio de 

emendas parlamentares ao orçamento. A outra possibilidade seria quando há destinação de 

recursos para determinado programa orçamentário, com a indicação da região de interesse do 

proponente, para aplicação por meio de órgãos ou entidades dos entes federados ou por 

entidade não governamental. 

De acordo com publicação recente do Ministério do Planejamento, foram 

movimentados aproximadamente R$ 12 bilhões em 2013, através de transferências 

voluntárias da União para Estados, Municípios, Distrito Federal e entidades privadas sem fins 

                                                      
2
 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Convênios e outros repasses. 2 ed. Brasília: Secretaria-Geral de 

Controle Externo, 2008. 



 

 

16 
 

lucrativos. Tais recursos forma utilizados para a construção de cisternas, apoio a agricultores, 

aquisição de retroescavadeiras e implantação de complexo esportivo.
3
 

A procura pela celebração de convênios é grande, porém tem se tornado um entrave 

para os gestores públicos. Mas isso não se justifica pelo fato do instrumento não gerar 

benefícios, pelo contrário. O problema é a inadimplência, pois grande parte dos entes da 

federação nãoestão aptos a captar recursos por transferências voluntárias, ou seja, impedidos 

de celebrar convênios. Além disso, apesar do Governo Federal disponibilizar diversos 

programas, os Municípios depois dos convênios celebrados não conseguem executá-los e, 

consequentemente, também podem se tornar inadimplentes, sendo este um dos requisitos do 

CAUC, o Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios. 

Apesar dos convênios celebrados envolverem valores consideráveis, o valor 

efetivamente repassado ao Município, muitas vezes, não é o previsto originalmente em razão 

da má execução dos convênios. Isso se dá tanto durante a execução, quanto na fase da 

prestação de contas, ocorrendo, inclusive, a devolução de recursos à União. O gráfico 2, 

exemplifica a situação apontada. 

 

 

Gráfico 2: Convênios Vigentes com Municípios Fluminenses 

Fonte: BRASIL, Senado Federal. Disponível em: <www.senado.gov.br>. Acesso em:  04.fevereiro 2013. 

 

    

                                                      
3
 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Transferências voluntárias movimentam R$ 12 

bi em 2013. Subchefia de Assuntos Federativos – SRI/PR. Disponível em: 

http://www.portalfederativo.gov.br/bin/view/Inicio/TransferenciasVoluntariasMovimentamR12BiEm2013 > 

Acesso em: 08 março de 2014. 
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A União estabelece determinados requisitos, dispostos na legislação vigente, como 

fatores condicionantes a celebração de convênios, dentre eles os requisitos elencados no 

Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC. 

Assim, além da definição de novos procedimentos e melhores práticas, para 

atendimento das obrigações fiscais pelos Municípios, em razão do repasse financeiro ser 

realizado principalmente através dos convênios, é primordial o conhecimento pelos gestores 

das responsabilidades e da legislação que rege tais instrumentos para o município se manter 

adimplente. O acompanhamento de todas as etapas, desde a celebração até o encerramento 

com a aprovação da prestação de contas, abordando as questões técnicas, jurídicas e 

administrativas também são necessários para uma boa gestão e a permanência da adimplência. 

2.4 Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC 

A partir da Instrução Normativa nº 2, de 02 de fevereiro de 2012, foi instituído o 

Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, sendo mantida 

esta sigla em referência ao antigo Cadastro Único de Exigências para Transferências 

Voluntárias, criado em 2001, que também já elencava alguns itens necessários à celebração de 

convênios. 

O CAUC está disponível no sítio eletrônico mantido pela Secretaria do Tesouro 

Nacional
4
 e pertence ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – 

SIAFI, sendo uma de suas consultas. O SIAFI é o principal instrumento utilizado para 

registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do 

Governo Federal. 

Com caráter facultativo, o Serviço pode ser utilizado pela União para o repasse de 

recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, pois espelha as informações disponíveis 

nos cadastros de adimplência ou sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais, 

geridas pelo Governo Federal ou discriminadas pela referida instrução normativa. 

Esta ferramenta permite a verificação, pelo gestor público concedente, do atendimento 

pelos convenentes e entes federativos beneficiários pelas transferências voluntárias 

provenientes de recursos federais, em conformidade com as exigências previstas na 

Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000) e demais legislações pertinentes. 

                                                      
4
 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/consultas/cauc 
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O Serviço Auxiliar elenca os requisitos fiscais. Na consulta, o quadro gerado é 

dividido em 04 (quatro) itens que dispõe de 13 (treze) subitens, de acordo com o assunto e a 

previsão legal: 

I – Obrigações de Adimplência Financeira; 

1.1 Regularidade quanto a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

1.2 Regularidade quanto a Contribuições Previdenciárias; 

1.3 Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS; 

1.4 Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e 

Financiamentos concedidos pela União; 

1.5 Regularidade perante o Poder Público Federal; 

 

II – Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios; 

2.1 Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos 

anteriormente. 

 

III – Obrigações de Transparência; 

3.1 Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF; 

3.2 Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO; 

3.3 Encaminhamento das Contas Anuais. 

 

IV – Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais. 

4.1 Exercício da Plena Competência Tributária; 

4.2 Aplicação Mínima de recursos em Educação; 

4.3 Aplicação Mínima de recursos em Saúde; 

4.4 Regularidade Previdenciária. 

 

Todas as informações contidas no Serviço Auxiliar possuem as respectivas normas 

constitucionais, legais e regulamentares relacionados aos requisitos fiscais exigidos para 

transferências voluntárias federais, elencados pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 

507, de 24 de novembro de 2011. 

A consulta de verificação das informações é realizada por pessoa jurídica e pelo 

registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Como a utilização do CAUC não é 
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obrigatória, de acordo com a legislação vigente a comprovação dos requisitos poderá ser feita 

mediante a entrega dos documentos impressos ao órgão concedente, não isentando o 

Convenente de atender os itens elencados pelo CAUC. 

É importante ressaltar que além dos objetivos principais elencados, o serviço permite 

que se faça a consulta apenas CNPJ principal do Ente Federado, ou seja, apenas pelo CNPJ do 

Estado, do Distrito Federal ou do Município que está realizando a consulta e assim, englobar 

todos os órgãos da Administração Direta pela vinculação dos CNPJ’s. Essa funcionalidade é 

mais importante para os Estados, pois as secretarias estaduais possuem CNPJ próprio, com 

personalidade jurídica. Em apenas uma única consulta, pode-se verificar se todos os CNPJ’s 

da Administração Direta estão regulares. Porém, isso não impede que cada órgão da 

Administração Direta também possa ser consultado individualmente, caso seja necessário. 

Os CNPJ’s das entidades da Administração Indireta também podem ser verificados da 

mesma forma, porém não estão incluídos na consulta pelo CNPJ do Ente principal. Isto 

porque, mesmo que existam irregularidades em algum dos itens do CAUC nestes CNPJ’s, não 

impedirá o ente federado de captar recursos federais, sendo vedados apenas os órgãos da 

administração direta. 

O CAUC não se aplica às entidades privadas sem fins lucrativos, pois a Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF disciplina as regras específicas apenas para atender as 

transferências voluntárias para Estados, Distrito Federal e Municípios. Desta forma, as 

entidades quando desejarem conveniar com a União deverão apresentar formalmente a 

documentação inerente a essa espécie de entidade, não podendo ser feita a utilização da 

ferramenta da STN. 

Hoje, o Serviço Auxiliar além de ser muito empregado para a celebração de convênios 

e contratos de repasse, também é utilizado para operações de crédito dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios e respectivas administrações indiretas, e, ainda, para concessões de 

garantia da União em operações de crédito. 

Uma das funcionalidades importantes durante a consulta é a identificação, com a 

logomarca, do órgão federal responsável pela informação de cada item, possibilitando assim, 

o acesso à sua página da internet. 

O quadro gerado, que espelha as informações contidas nos referidos cadastros de 

adimplência ou sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais, poderá ser impresso e 

apresentado, somado aos demais documentos solicitados, comprovando assim a regularidade 

fiscal do ente proponente. 
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Figura 1: Consulta CAUC 

Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/consultas/cauc 
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Conforme prevê a própria instrução normativa que o disciplina, os principais objetivos 

do CAUC para os convenentes é gerar agilidade e eficiência na comprovação dos requisitos 

fiscais no momento das transferências voluntárias de recursos federais e ainda, permitir o seu 

próprio gerenciamento para futuras transferências já que elenca os requisitos legais e 

constitucionais exigidos. Já para os concedentes a utilização desta consulta facilita e 

simplifica a celebração dos instrumentos, pois pode-se dispensar a exigibilidade de 

apresentação dos documentos elencados pelo serviço
5
. 

A Secretaria do Tesouro Nacional disponibiliza em sua página na internet os manuais 

e modelos de relatórios a serem preenchidos para encaminhamento e registro no CAUC.  

Durante a consulta, o ente poderá identificar em cada item do serviço dois tipos de 

status: “Comprovado”, confirmando que o ente está regular neste quesito ou “[*]”, neste 

caso apontando que a exigência não foi atendida, existindo alguma pendência. Esta pendência 

poderá ser um débito; uma divergência que impede a renovação de alguma certidão; uma 

ausência de apresentação de documentação; a falta de comprovação ou publicação de algum 

relatório, dentre outras, dependendo do requisito no qual figura a inadimplência. 

 

 

 

 

 

                                                      
5 BRASIL. Instrução Normativa STN nº 02, de 2 de fevereiro de 2012. Disciplina a coleta e o fornecimento de 

informações acerca de requisitos fiscais dos Estados, do Distrito Federal e de Municípios para a realização de 

transferências voluntárias, institui o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, e dá 

outras providências. 
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Figura 2: Consulta CAUC  

Fonte: BRASIL: Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 

28 dez 2013. 
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Clicando em cima de cada item que figura com o asterisco, pode-se verificar mais 

detalhes acerca da inadimplência, conforme demonstrado abaixo em referência as inscrições 

apontadas na tela anterior. 

 

 

Figura 3: Consulta CAUC 

Fonte: BRASIL: Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 

28 dez 2013. 
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Figura 4: Consulta CAUC 

Fonte: BRASIL: Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 

28 dez 2013. 

 

O CAUC é uma importante ferramenta de controle da gestão fiscal, sendo atualizado 

diariamente, após o sistema promover uma varredura nos sistemas federais relacionados. 

Promovendo a transparência fiscal, o CAUC elenca todas as informações exigidas pela 

Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, facilitando o órgão concedente que pretende descentralizar recursos federais. 

Da mesma forma, os gestores estaduais, distritais e municipais podem também acompanhar 

diariamente o atendimento de tais exigências. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia empregada tem como base um estudo de caráter qualitativo, a partir 

das informações e das ações apuradas ao longo deste trabalho, pois o objetivo é orientar o 

gestor municipal, através de medidas preventivas e corretivas, a promover a adimplência. 

Segundo entendimento de Vieira (2004, p.15), o método qualitativo é definido de 

acordo com o axioma de crenças do investigador e atribui importância fundamental à 

descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que envolvem, aos depoimentos dos 

atores sociais envolvidos, aos discursos, aos significados e aos contextos. Através do 

levantamento de informações adquirido pelo referencial teórico, bem como consultas e 

pesquisas tendo como abordagem aspectos práticos e experiências rotineiras da administração 

pública foram relacionadas todas as ações referentes ao tema. 

Em conformidade com os ensinamentos de Vergara (2010), a pesquisa quanto aos fins 

é descritiva, pois expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno. Podendo também correlacionar as variáveis e definir sua natureza, buscando o 

entendimento do fenômeno como um todo. Pode se dizer que a pesquisa também é 

explicativa, pois aprofunda a análise, buscando trazer o máximo de informações possíveis 

sobre o tema, justificando os motivos, visando esclarecer os fatores que contribuem para a 

ocorrência de determinado fenômeno. 

 

A investigação explicativa tem como principal objetivo tornar algo inteligível 

justificar-lhe os motivos. Visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem, de 

alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno. Por exemplo: as razões 

do sucesso de determinado empreendimento. Pressupõe pesquisa descritiva como 

base para suas explicações. (VERGARA, 2010, p. 47).  
 

Além disso, quanto aos meios, o presente trabalho adotou uma análise documental e 

bibliográfica. Segundo Vergara (2010) a pesquisa bibliográfica é um estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, web, isto é, 

material acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro 

tipo de pesquisa. 

 

Investigação documental é a realizada em documentos conservados no interior de 

órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas: registros, anais, 

regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, comunicações informais, 

filmes, microfilmes, fotografias, videoteipe, informações em disquete, diários, cartas 

pessoais e outros. (VERGARA, 2010, p.48). 
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Para isso, foram realizadas pesquisas nos portais da Secretaria do Tesouro Nacional, 

da Receita Federal do Brasil, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da Caixa 

Econômica Federal, dentre outros órgãos federais e estaduais, para coleta de informações 

referentes ao tema, como cartilhas, manuais, orientações aos usuários, perguntas e respostas, 

bem como consultas as legislações pertinentes. Nesta coleta de dados são utilizadas fontes 

secundárias, sendo dados já coletados e sistematizados, disponíveis para consulta. Também 

foram consultados relatórios, reportagens, artigos, legislação pertinente e demais documentos 

disponíveis na internet, como base documental, bem como a levantamento de informações, 

em caráter informal, com outros gestores públicos. 

A pesquisa apresentada, objeto do presente estudo, baseou-se em levantamento 

realizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 2010 a 2013, acerca da 

adimplência dos municípios fluminenses. Para tal, foi elaborada tabela contendo o período 

apurado, o quantitativo de municípios adimplentes e inadimplentes, bem como os requisitos 

fiscais que figuram como as principais pendências elencadas no Serviço Auxiliar de 

Informações para Transferências Voluntárias – CAUC. Com base nas informações coletadas e 

na identificação dos principais entraves enfrentados pelos gestores municipais, são apontadas 

medidas preventivas e corretivas, visando principalmente a compreensão, as formas de 

atendimento às exigências, a legislação aplicável e as possibilidades de acompanhamento e 

regularização de cada requisito. 
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4 PESQUISA 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro acompanha a adimplência dos municípios 

fluminenses com o objetivo de auxiliá-los na captação de recursos através do Programa 

Estadual de Captação e Gestão de Recursos para Municípios – PECAM que proporciona em 

uma de suas fases o suporte à garantia da adimplência. 

Desta forma, a pesquisa baseou-se no levantamento realizado pelo Programa ao longo 

dos últimos quatro anos, de 2010 a 2013, de acompanhamento da adimplência dos Municípios 

fluminenses, com o Governo Federal, através do Serviço Auxiliar de Informações para 

Transferências Voluntárias – CAUC.  

 

4.1 Dados coletados 

A pesquisa foi realizada com os 92 (noventa e dois) municípios do Estado do Rio de 

Janeiro. Para se verificar a adimplência no CAUC foram elencados os 13 (treze) requisitos 

dispostos no cadastro: Regularidade quanto a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida 

Ativa da União; Regularidade quanto a Contribuições Previdenciárias; Regularidade quanto a 

Contribuições para o FGTS; Regularidade em relação à Adimplência Financeira em 

Empréstimos e Financiamentos concedidos pela União; Regularidade perante o Poder Público 

Federal; Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos 

anteriormente; Publicação do Relatório de Gestão Fiscal; Publicação do Relatório Resumido 

de Execução Orçamentária; Encaminhamento de Contas Anuais; Exercício de Plena 

Competência Tributária; Aplicação Mínima de recursos em Educação; Aplicação Mínima de 

recursos em Saúde e Regularidade Previdenciária. 

Para o levantamento de informações foi criada uma planilha com as colunas referentes 

a cada requisito do CAUC, listando todos os municípios fluminenses, com a apuração de 

todos os meses dos anos de 2010 a 2013 para verificação da continuidade da adimplência. 

 

4.2 Análise dos dados 

A princípio o ano de 2010 seria incluído na pesquisa, porém após análise da referida 

planilha, verificou-se que os dados estão precários, com inconsistências e sem a consulta de 

todos os meses do ano. Desta forma, a planilha referente ao ano de 2010 não pode ser 

considerada para a pesquisa, sendo analisado apenas o período de 2011 a 2013. 
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Em razão das oscilações das inadimplências em determinados meses, esta pesquisa se 

reportou aos meses de junho e novembro de cada ano, sendo considerados meses críticos, em 

função da perda dos prazos para publicação e demais documentações de acordo com os 

requisitos verificados. 

Através de uma tabela dinâmica, todos os dados inseridos geraram automaticamente o 

quantitativo de inadimplentes no CAUC e o número de municípios inadimplentes em cada 

requisito. Foram levantadas neste período as principais pendências, os problemas recorrentes 

e o quantitativo de municípios inadimplentes nos respectivos meses e anos. 

Como o propósito de facilitar a percepção dos resultados, tendo em vista o quantitativo 

de inadimplências apuradas, foi estabelecido que para os requisitos fiscais serem classificados 

como principais pendências, deveriam incidir em mais de 15 (quinze) municípios por mês, 

representando acima 16% (dezesseis por cento) do total dos municípios. 

A pesquisa apontou que, durante o período levantado, as principais pendências dos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro no CAUC eram: 

 Regularidade quanto a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da 

União. Refere-se a emissão da Certidão Conjunta de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 Regularidade quanto a Contribuições Previdenciárias (CND INSS). Refere-se a 

emissão da Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias; 

 Regularidade perante o Poder Público Federal (CADIN). Refere-se a 

verificação quanto a existência de débitos perante os órgãos e entidades do 

Poder Público Federal; 

 Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos 

anteriormente. Refere-se a verificação da regularidade na prestação de contas 

de convênio ou contrato de repasse; 

 Publicação do Relatório de Gestão Fiscal. Refere-se a comprovação da 

publicação do RGF; 

 Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Refere-se a 

comprovação da publicação do REEO; 

 Encaminhamento das Contas Anuais. Refere-se a consolidação das contas dos 

entes da federação referentes ao exercício anterior; 

 Regularidade Previdenciária (CRP). Refere-se aos regimes próprios de 

previdência social dos servidores públicos. 
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ANO MESES ADMPLENTES INADIMPLENTES PRINCIPAIS PENDÊNCIAS 

2011 

JUNHO 27 65 

Certidão Conjunta; CND INSS; 

Prestação de contas de 

convênios; RGF; RREO; Contas 

anuais; Arrecadação de tributos 

e CRP. 

NOVEMBRO 29 63 

Certidão Conjunta; CND INSS; 

CADIN; Prestação de contas de 

convênios; RGF e CRP. 

2012 

JUNHO 21 71 

Certidão Conjunta; CND INSS; 

CADIN; Prestação de contas de 

convênios; RGF; RREO; Contas 

anuais; Plena Competência 

Tributária; % Educação e CRP. 

NOVEMBRO 19 73 

Certidão Conjunta; CND INSS; 

CADIN; Prestação de contas de 

convênios; RGF; RREO; Plena 

Competência Tributária e CRP. 

2013 

JUNHO 13 79 

Certidão Conjunta; CND INSS; 

Prestação de contas de 

convênios; RGF; RREO; Contas 

anuais; Plena Competência 

Tributária; % Educação; % 

Saúde e CRP. 

NOVEMBRO 30 62 

Certidão Conjunta; FGTS – 

CRF; CADIN; Prestação de 

contas de convênios e CRP. 

Quadro 1: Resultado pesquisa 

Fonte: BRASIL: Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 

28 dez 2013. 
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A situação verificada no período novembro de 2012 a junho de 2013 é mais grave, 

pois está relacionada com a troca de gestão, já que 2012 foi um ano eleitoral. Com a 

possibilidade de saída do Chefe do Executivo normalmente gera uma acomodação quanto a 

regularização do CAUC e também em razão da impossibilidade de transferência voluntárias 

de recursos da União aos Municípios e dos Estados aos Municípios, de acordo com a vedação 

do art. 73, inciso VI, alínea “a” da Lei nº 9.504/97.
6
 

 

4.3 Avaliação 

Uma pesquisa divulgada em janeiro de 2013 pela Confederação Nacional dos 

Municípios - CNM apontava que as principais inadimplências dos Municípios no CAUC 

constavam nos seguintes requisitos: regularidade quanto a Contribuições Previdenciárias, 

Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), Regularidade 

Previdenciária, Regularidade quanto a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da 

União e Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos 

anteriormente
7
. 

A Secretaria de Relações Institucionais – SRI, do Governo Federal, noticiou em abril 

de 2013 que de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, as principais pendências 

no CAUC, naquele período, eram na publicação do Publicação do Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária - RREO e do Relatório de Gestão Fiscal – RGF. A então ministra-

chefe da SRI, Ideli Salvatti declarou na época que esse percentual alto de inadimplência pode 

estar relacionado com as dificuldades de gestão. Declarou a ministra: “Os prefeitos precisam 

ficar atentos aos prazos e aos procedimentos de celebração de convênios. Isso é 

imprescindível para que não haja prejuízo aos cidadãos com o bloqueio de repasses e à 

descontinuidade de serviços públicos (...)”
8
. 

Assim, através da análise do quantitativo de pendências apuradas e dos requisitos que 

mais apresentam inadimplências no levantamento com os municípios do Estado do Rio de 

Janeiro e em confronto com as informações coletadas pela CNM e pela SRI, observa-se que 

as principais dificuldades, os fatores críticos e demais ponderações acerca das inconsistências 

                                                      
6
 BRASIL. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Lei Eleitoral. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. 

Acesso em 28 de dezembro de 2013. 
7
 BRASIL. Confederação Nacional dos Municípios . Nota Técnica nº 06/2013 – Regularização das Pendências 

do CAUC. Disponível em: <www.cnm.org.br>. Acesso em: 28 de dezembro de 2013. 
8
 BRASIL. Secretaria de Relações Institucionais. Prefeituras deixam de receber recursos da União por não 

atualizarem dados no CAUC. Brasília, 18.abr. 2013. Disponível em: <www.relacoesinstitucionais.gov.br>. 

Acesso em 28 de maio de 2013. 
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nos requisitos do CAUC verificados na pesquisa, podem ser considerados como reflexo dos 

demais municípios brasileiros. 

Pode-se perceber que alguns problemas podem surgir pelo não acompanhamento de 

prazos, pelo atraso de publicação ou envio de declaração, ou com o vencimento de uma 

certidão. Outros podem surgir intempestivamente por alguma inscrição de débitos, falta de 

pagamento de alguma parcela de debito em parcelamento, ausência de alguma declaração. 

Podem surgir também pendências referentes a prestação de contas de convênios que não 

envolvem prazos e não atendimento das clausulas estipuladas no termo do instrumento.  

Enfim, o que é simples perceber que os problemas são recorrentes, demonstrando as 

deficiências das administrações municipais quanto ao cumprimento das exigências legais e 

constitucionais, bem como o desconhecimento da legislação aplicável por parte dos gestores 

responsáveis; da falta de adoção de medidas preventivas e saneadoras e da ausência de 

monitoramento de prazos dos itens elencados pelo CAUC. 

Por esta razão, se torna imprescindível o aprofundamento acerca das medidas 

preventivas, para atendimento dos requisitos fiscais e ações de monitoramento, bem como das 

medidas corretivas que possam sanar as possíveis pendências e promover a regularidade do 

município no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC. 
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5 ORIENTAÇÕES DO CAUC – MEDIDAS PREVENTIVAS E 

CORRETIVAS PARA A REGULARIDADE 

Em razão da situação apresentada através da pesquisa, que os municípios fluminenses 

apresentam grandes dificuldades quanto ao atendimento das exigências contidas no Serviço 

Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, neste capítulo serão 

reportadas medidas de caráter preventivo e corretivo, com o intuito de auxiliar os gestores 

públicos na compreensão de cada requisito fiscal e as respectivas ações quanto a regularidade, 

para que os Municípios possam promover a adimplência e permanecer com esse status. 

As informações contidas em cada item e seus subitens provêm da coleta de dados de 

cadastros ou de sistemas de órgãos ou entidades federais. Assim, é importante conhecer e 

entender cada subitem, identificando a base legal, os procedimentos para o cumprimento da 

exigência, bem como o órgão ou entidade responsável. 

 

5.1 Medidas Preventivas 

Primeiramente é importante ressaltar a responsabilidade dos Estados, Distrito Federal 

e dos Municípios de manterem atualizadas as listas de CNPJs vinculados ao ente, assim como 

das denominações completas e números de cadastro, viabilizando a pesquisa. Somente os 

CNPJ cadastrados poderão celebrar convênios com a União. 

Quanto ao conteúdo do cadastro, o desmembramento de cada requisito fiscal auxilia o 

gestor no entendimento de tais exigências, na identificação dos órgãos federais responsáveis, 

às ações quanto o atendimento, bem como a legislação aplicável para cada requisito. 

Desta forma, de acordo com a ordem disposta no CAUC, os requisitos fiscais serão 

elencados abaixo. 

 

5.1.1 Obrigações de Adimplência Financeira 

 

 Regularidade quanto a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União 

Este item refere-se a emissão da Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União (exceto Contribuições Previdenciárias). Essa certidão é 

chamada de conjunta, pois é emitida pela Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional – PGFN. Assim, é preciso verificar se o CNPJ está regular com os 

02 (dois) órgãos federais. 
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A emissão da certidão é feita no site da Receita Federal no sítio eletrônico: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm. A certidão possui validade de 180 

dias, podendo ser renovada com 60 dias de antecedência. Este prazo é importante, pois caso 

surja alguma pendência, ela poderá ser sanada antes do fim de vigência da certidão anterior, 

evitando a inadimplência. Caso não seja possível a renovação no site, a certidão possui 

alguma pendência. A maioria dos entes da federação possuem parcelamentos, processos 

administrativos ou ações judiciais, com a RFB ou com a PGFN, que suspendem a 

exigibilidade dos débitos. Neste caso deverão apresentar as comprovações de pagamento, 

andamento das ações judiciais, ou então, algum débito pode ter sido inscrito em dívida ativa 

que deverá ser pago, caso seja comprovado o valor devido. 

A certidão conjunta reflete a obrigatoriedade do município comprovar o recolhimento 

dos tributos e contribuições federais e a regularidade com os pagamentos de débitos inscritos 

em dívida ativa da União. 

No CAUC a atualização deste item é automática, sendo válida a informação do prazo 

da certidão. 

Base legal: Art. 25, § 1º, inciso IV, alínea “a”, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF); Arts. 27, inciso IV, 29 e 116 da Lei nº 8666, 

de 21 de junho de 1993 (Lei de licitações); Decreto nº 6.106/2007; Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 3/2007 e Instrução Normativa nº 734/2007. 

 

 Regularidade quanto às Contribuições Previdenciárias 

Este item refere-se a emissão da Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias. 

Essa certidão é emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB e está relacionada com o 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

Essa certidão comprova a regularidade do sujeito passivo em relação às contribuições 

previdenciárias e demais contribuições devidas, por lei, a terceiros, incluindo as inscrições em 

dívida ativa do INSS. 

A certidão relativa a Contribuições Previdenciárias pode ser utilizada de acordo com a 

sua finalidade, podendo ser referente a: Averbação do imóvel, Baixa de Empresa, para outras 

finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212/1991, exceto para as demais hipóteses ou 

Registro de alteração contratual nos órgãos competentes. No caso específico de convênios é 

certidão tem a finalidade prevista no art. 47 da Lei nº 8.212/1991, pois atende as situações de 

licitação, venda de imóvel e recebimento de recursos públicos. 
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A certidão pode ser emitida no site da Receita Federal automaticamente, desde que 

não tenha restrições. Possui validade de 180 dias, podendo ser renovada com antecedência 

para evitar que algum problema gere a inadimplência após o fim da vigência. Assim como a 

certidão conjunta, poderá ter débitos parcelados ou medidas judiciais que poderão ser 

solicitados comprovações ou andamento das ações para a liberação da certidão. 

Também poderá ser solicitada na sede da Receita Federal, com o Relatório de 

Restrições obtido no Portal e-CAC ou em Consulta Regularidade de Contribuições 

Previdenciárias, ambos disponíveis no site da RFB, que auxiliam os gestores na identificação 

das pendências e possibilitando o trabalho preventivo. A senha de acesso poderá ser gerada no 

sítio eletrônico, a partir da inserção de dados do próprio município referentes a contribuições 

previdenciárias, conforme for solicitado. 

No CAUC a atualização deste item é automática, sendo válida a informação do prazo 

da certidão. 

Base legal: Art. 195, § 3º da Constituição Federal; art. 25, § 1º, inciso IV, alínea “a” da 

Lei Complementar 101/2000; art. 38, inciso IV, da Portaria Interministerial nº 507/2011 Lei 

nº 8.212/1991; Decreto nº 6.106/2007; Instrução Normativa SRP nº 03/2005; Instrução 

Normativa RFB nº 734/2007; Instrução Normativa RFB nº 971/2009; Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 3/2007. 

 

 Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS 

Este item refere-se a comprovação de regularidade do empregador quanto ao depósito 

das parcelas devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e tem como órgão federal 

responsável a Caixa Econômica Federal. 

O recolhimento é realizado através do SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do 

FGTS e Informações à Previdência Social). Os arquivos gerados são transmitidos pela internet 

através da Conectividade Social, conforme orientações disponibilizadas no sítio eletrônico: 

www.caixa.gov.br. 

A emissão do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

– CRF/FGTS poderá ser feita de forma automática, 10 (dez) dias antes do vencimento, no site 

da CAIXA, em “FGTS” e em seguida “CRF – Consulta Regularidade”, desde que não haja 

nenhuma irregularidade. O prazo de validade é de 30 (trinta) dias a contar da data de sua 

emissão. 
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Caso não seja possível a renovação do CRF/FGTS pelo site, deverá ser verificada a 

regularidade na opção “Verifique a Renovação do CRF”, que só irá aparecer a partir do 

vigésimo primeiro dia da validade do CRF vigente. Esta consulta poderá ser feita também nas 

agências da CAIXA, a qualquer tempo, como uma ação preventiva, evitando a inadimplência. 

No CAUC a atualização deste item é automática, sendo válida a informação do prazo 

do certificado. 

Base legal: Art. 29, inciso IV e art. 116 da Lei nº 8666/93; art. 25, inciso IV da Lei 

Complementar nº 101/2000; art. 38, inciso IV da PI nº 507/2011 e art. 10, III, da Instrução 

Normativa STN nº 2/2012.  

 

 Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos 

concedidos pela União 

Refere-se a verificação de Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos 

concedidos pela União e administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

A verificação quanto a regularidade é efetuada pela STN que atualizará o banco de 

dados que reflete o CAUC. A atualização é automática e a validade da informação deste item 

é diária. 

Base legal: art. 25, § 1º, inciso IV, alínea “a” da Lei Complementar nº 101/2000; art. 

38, inciso VIII da PI nº 507/2011 e art. 10, IV, da Instrução Normativa STN nº 2/2012.  

 

 Regularidade perante o Poder Público Federal 

Refere-se a verificação quanto a existência de débitos perante os órgãos e entidades do 

Poder Público Federal e esta regularidade é feita mediante a consulta no Cadastro Informativo 

dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN. 

O CADIN é um cadastro com um banco de dados, disciplinado pela Lei Federal nº 

10.522/2002, de pessoas físicas e jurídicas que possuem algum débito com a Administração 

Pública Federal. Na data da inclusão, o órgão ou entidade responsável é obrigado a enviar 

comunicado ao devedor acerca da sua inclusão no CADIN, bem como as informações 

referentes a inscrição. 

No CAUC, a informação deste item tem validade diária e a atualização é automática. 

Base legal: Art. 38, inciso V da PI nº 507/2011; art. 10, V, da Instrução Normativa 

STN nº 2/2012 e art. 6º da Lei Federal nº 10.522/2002. 
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5.1.2 Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios 

 

 Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente 

Este requisito trata da verificação da regularidade na prestação de contas por órgão ou 

entidade federal responsável pelo convênio ou contrato de repasse, de acordo com as 

informações registradas no subsistema TRANSFERÊNCIAS do Sistema de Administração 

Financeira do Governo Federal – SIAFI (para instrumentos celebrados até 2008), da STN ou 

no SICONV, Portal de convênios do Governo Federal. 

O órgão ou entidade federal antes da inscrição da inadimplência no CAUC emite 

comunicados ao convenente acerca das pendências, inclusive informando prazos para o 

atendimento das exigências. A regularização somente se dará após o cumprimento da 

pendência, seja o encaminhamento de documentação (no caso do SIAFI), inclusão de 

informações no SICONV ou até devolução de recursos, e pela aprovação do concedente. Este 

promoverá a atualização do CAUC com a regularização nos referidos sistemas, sendo a 

validade deste item no Serviço Auxiliar diária e a atualização automática. 

É importante destacar que o convenente tem o prazo de 60 (sessenta) dias após o 

encerramento da vigência ou da conclusão da execução do objeto para apresentar a prestação 

de contas, sob pena de registro da inadimplência no CAUC. 

Base legal: Art. 25, § 1º, inciso IV, alínea “a” da Lei Complementar nº 101/2000; art. 

38, inciso VII da PI nº 507/2011 e art. 10, inciso VI, alíneas “a e b” da Instrução Normativa 

STN nº 2/2012. 

 

5.1.3 Obrigações de Transparência 

 

 Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF 

Este item refere-se a verificação da publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, 

em conformidade com os prazos e procedimentos definidos em lei. 

A publicação do RGF deverá ser feita em até 30 (trinta) dias após o encerramento de 

cada quadrimestre (municípios com população acima de 50 mil habitantes) ou de cada 

semestre (municípios com população inferior de 50 mil habitantes). Esta publicação deverá 

ser encaminhada ao órgão concedente e a CAIXA após atualização dos dados financeiros e 

contábeis no Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação – SISTN. Sempre 

que o ente providenciar a atualização do SISTN deverá informar a CAIXA para que a 
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instituição financeira proceda a regularização do CAUC, pois o SISTN não está interligado ao 

CAUC. 

O acesso ao SISTN deverá ser solicitado pelo chefe do executivo na agência de 

relacionamento da CAIXA que disponibilizará o perfil e a senha para os responsáveis pela 

inclusão de dados. 

Assim como a Prefeitura deverá incluir os dados no Sistema, a Câmara de Vereadores 

também deverá incluir os dados referentes ao RGF. Mais informações podem ser obtidas nos 

manuais disponíveis no site da STN. 

No CAUC será válida a informação até a data-limite de apresentação do relatório 

quadrimestral ou semestral subsequente, sendo este item de atualização manual. 

Base legal: Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alínea “b” da Lei Complementar nº 101/2000; 

art. 38, inciso XI da PI nº 507/2011 e art. 10, VII da Instrução Normativa STN nº 2/2012. 

 

 Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO 

Este requisito está relacionado com a comprovação da publicação do Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária – RREO, em conformidade com os prazos e 

procedimentos definidos em lei. 

A publicação do RREO deverá ser feita em até 30 (trinta) dias após o encerramento de 

cada bimestre. Esta publicação deverá ser encaminhada ao órgão concedente e a CAIXA após 

atualização dos dados financeiros e contábeis no Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos 

Entes da Federação – SISTN. Sempre que o ente providenciar a atualização do SISTN deverá 

informar a CAIXA para que a instituição financeira proceda a regularização do CAUC, pois o 

SISTN não está interligado ao CAUC. 

No CAUC será válida a informação até a data-limite de apresentação do relatório 

subsequente, sendo este item de atualização manual. 

Base legal: Arts. 52 e seguintes da Lei Complementar nº 101/2000; art. 38, inciso XIV 

da PI nº 507/2011 e art. 10, VIII da Instrução Normativa STN nº 2/2012. 

 

 Encaminhamento das Contas Anuais 

Esta exigência refere-se a comprovação do encaminhamento das contas anuais, a fim 

de consolidar as contas dos entes da federação referentes ao exercício anterior. 

É obrigatório para os entes da federação o preenchimento, com os demonstrativos 

contábeis, dos campos disponíveis no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 
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Público Brasileiro - SICONFI, até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício para os 

Municípios. As informações inseridas no SICONFI serão validadas e homologadas 

automaticamente pelo sistema e terão fé pública mediante a assinatura eletrônica dos 

formulários, por meio de certificação digital do Chefe do Poder Executivo. 

O SICONFI é um sistema desenvolvido pelo Tesouro Nacional em parceria com o 

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, sendo implementado no início de 

2014 como o objetivo de substituir gradativamente o Sistema de Coleta de Dados Contábeis 

dos Entes da Federação – SISTN, permitindo uma integração das informações, mais agilidade 

e transparência pública.  

No CAUC será válida a informação após o envio das contas e a correspondente 

homologação até a data-limite de apresentação dos demonstrativos subsequentes, sendo este 

item de atualização manual. 

Base legal: Lei Federal nº 4.320/1964; art. 51 da Lei Complementar nº 101/2000; art. 

38, inciso XIII da PI nº 507/2011; art. 10, IX da Instrução Normativa STN nº 2/2012; art. 2º 

da Portaria STN 86/2014. 

 

5.1.4 Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais 

 

 Exercício de Plena Competência Tributária 

Esse requisito se constitui pela obrigação de instituir, prever e arrecadar os impostos 

de competência constitucional do ente da Federação. 

O seu atendimento se dá pela comprovação ao órgão federal concedente de que 

cumpriu a referida obrigação constitucional, através de apresentação de declaração do Chefe 

do Executivo, juntamente com o comprovante de remessa da declaração para o respectivo 

Tribunal de Contas por meio de recibo de protocolo, aviso de recebimento ou carta registrada, 

com validade até 30 de abril do exercício subsequente para os municípios. De posse desta 

documentação, o órgão concedente verificará a efetiva instituição e arrecadação de impostos e 

atualiza o CAUC. 

No CAUC será válida a informação até a data-limite de apresentação dos 

demonstrativos subsequentes, sendo este item de atualização manual. 

Base legal: Art. 11, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000; art. 38, inciso 

I da PI nº 507/2011 e art. 10, X da Instrução Normativa STN nº 2/2012. 
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 Aplicação Mínima de recursos em Educação 

Este item refere-se à aplicação anual, na manutenção e desenvolvimento do ensino, do 

percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, 

incluindo aquela proveniente de transferências federais, cujos dados do exercício encerrado 

devem ser fornecidos pelo convenente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE, vinculado ao Ministério da Educação, para processamento pelo Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), sendo a informação válida 

até 30 de abril do exercício subsequente para os Municípios.  

As informações sobre o SIOPE estão disponíveis no site do FNDE 
9
 e caso se 

configure algum erro na inclusão das informações poderá ser feita uma retificação no sistema, 

com o envio do balancete contábil ao FNDE ou na impossibilidade deste, a cópia da 

declaração enviada ao Tribunal de Contas competente. 

O CAUC refletirá as informações disponibilizadas no SIOPE e será válida a 

informação até a data-limite de inclusão das informações subsequentes, sendo este item de 

atualização automática. 

Base legal: Art. 212 da Constituição Federal; art. 25, § 1º, inciso IV, alínea “b” da Lei 

Complementar nº 101/2000; art. 38, inciso IX da PI nº 507/2011 e art. 10, XI da Instrução 

Normativa STN nº 2/2012. 

 

 Aplicação Mínima de recursos em Saúde 

Este requisito reflete a aplicação anual, em ações e serviços públicos de saúde, dos 

percentuais mínimos da receita resultante de impostos, incluindo aquela proveniente de 

transferências federais, cujos dados do exercício encerrado devem ser fornecidos pelo 

convenente ao Ministério da Saúde, para processamento pelo Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), devendo a informação ser inserida até 30 de abril do 

exercício subsequente para os Municípios. 

Os entes federados são obrigados a realizarem as transmissões dos dados no SIOPS 

bimestralmente, porém a comprovação do item do CAUC é de aplicação anual, referente ao 

último bimestre do exercício, ou seja, o 6º (sexto) bimestre. 

As informações sobre o SIOPS estão disponíveis no site do Ministério da Saúde 

(www.saude.gov.br) e caso se configure algum erro na inclusão das informações poderá ser 

                                                      
9
Sítio eletrônico: www.fnde.gov.br 
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feita uma retificação no sistema, com o envio do balancete contábil ao Ministério da Saúde ou 

na impossibilidade deste, a cópia da declaração enviada ao Tribunal de Contas competente. 

O CAUC refletirá as informações disponibilizadas no SIOPS e será válida a 

informação até a data-limite de inclusão das informações subsequentes, sendo este item de 

atualização automática. 

Base legal: Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; art. 25, § 1º, 

inciso IV, alínea “b” da Lei Complementar nº 101/2000; art. 38, inciso X da PI nº 507/2011; 

art. 10, XII da Instrução Normativa STN nº 2/2012 e art. 15, §2º da Portaria nº 53 do 

Ministério da Saúde. 

 

 Regularidade Previdenciária 

Refere-se a observância dos critérios e das regras gerais de organização e 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.  

O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP tem validade de 90 (noventa) 

dias, sendo emitido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS) do Ministério da 

Previdência Social (MPS) no sítio eletrônico: http://www.previdencia.gov.br/crp-certificado-

de-regularidade-previdenciria. 

Caso o ente não consiga emitir CRP poderá consultá-lo, no 

endereço www.previdencia.gov.br, em “Previdência do Servidor”, e verificar o respectivo 

Extrato Previdenciário com as informações sobre a situação do ente em relação a cada um dos 

critérios previstos na Lei nº 9.717/98, cuja regularidade é exigida para fins de emissão do 

CRP. 

No CAUC refletirá a validade constante no CRP, sendo este item de atualização 

automática. 

Base legal: Art. 7º da Lei nº 9.717/1998; Decreto nº 3.788/2001; art. 38, inciso II da PI 

nº 507/2011 e art. 10, XIII da Instrução Normativa STN nº 2/2012. 

 

5.2 Medidas Corretivas 

Existem alguns casos em que o gestor já encontra o CAUC com pendências, 

normalmente quando assume o mandato. Neste caso, mesmo com o conhecimento do Serviço 

Auxiliar, as ações preventivas só poderão ser colocadas em prática após a regularização das 

pendências identificadas. Assim, em razão de tais “heranças” deixadas pelos antigos gestores, 

http://www.previdencia.gov.br/
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a União reconhece que o município, através de sua população, não pode ser punido por tais 

irregularidades, e considera ações saneadoras que podem ser aplicadas, objetivando a 

regularidade do Município. 

As medidas corretivas são soluções viáveis também para situações em que durante a 

gestão o Município fique inadimplente por não ter adotado medidas preventivas ou por 

alguma outra razão que possa gerar a inscrição. Desta forma, tais medidas são utilizadas em 

caráter emergencial, a fim de evitar que os entes da federação fiquem impedidos de captar 

recursos por transferências voluntárias. 

 

5.2.1 Obrigações de Adimplência Financeira 

 

 Regularidade quanto a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União 

A pendência, na maioria das vezes, está associada a uma ausência de transmissão de 

alguma obrigação, como a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), 

multa de CLT ou a existência de algum débito. As transmissões e as consultas quanto a 

regularidade podem ser feitas através do Código de Acesso, Certificação de Digital ou 

Procuração Eletrônica e todas as orientação para a aquisição estão dispostas no próprio site da 

RFB. O gestor também poderá também se dirigir a sede da Delegacia da Receita Federal 

Regional da jurisdição do Município para identificar a pendência de posse do Requerimento 

de Certidão Conjunta obtido no site, proceder a regularização e emitir a certidão conjunta na 

própria sede. O endereço da Delegacia regional corresponde estão listados no site da RFB em 

unidades de atendimento ao contribuinte. 

 

 Regularidade quanto às Contribuições Previdenciárias 

As pendências que normalmente figuram no relatório de restrições, além de débitos 

previdenciários, são ausências ou divergências de GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social), sendo obrigatória a sua 

transmissão desde 1999. Os maiores erros são identificados quando se declara um 

determinado valor na GFIP e o valor efetivamente pago é outro. Essa diferença, quando o 

valor pago for a menor, reflete o valor devido. No relatório de restrições pode ser identificada, 

inclusive a competência, ou seja, o mês que gerou o erro, facilitando a correção. 

Também podem ocorrer pendências referentes a matricula CEI (Cadastro Específico 

do INSS), quando em alguns casos ocorre o cadastramento indevido do CNPJ do Município 



 

 

42 
 

ao invés do da empresa construtora contratada, sendo esta a responsável pela declaração e o 

recolhimento do FGTS dos empregados da obra, quando se tratar de empreitada total. 

As transmissões de GFIP também podem ser feitas através do Código de Acesso, 

Certificação de Digital ou Procuração Eletrônica e todas as orientações para a aquisição estão 

dispostas no próprio site da RFB. Após o recolhimento do valor devido ou a transmissão de 

alguma obrigação poderá ser solicitada a emissão da certidão. 

 

 Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS 

Os impedimentos apresentados podem ser referentes a débitos, parcelamentos em 

atraso, inadimplência em empréstimos com recursos lastreados com o FGTS, indícios de 

irregularidades, ausência ou inconsistências nas informações cadastrais etc. Após a 

identificação da pendência e a entrega da documentação solicitada ou pagamento do débito a 

CAIXA, em até 2 (dois) dias úteis, atualizará o sistema quanto a regularização. 

 Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos 

concedidos pela União 

A causa da inadimplência poderá ser verificada com a STN, através da Coordenação 

Geral de Haveres Financeiros. Os procedimentos e pagamentos referentes aos empréstimos e 

financiamentos devidos podem ser efetuados no Banco do Brasil, na Caixa Econômica 

Federal ou na STN. 

 

 Regularidade perante o Poder Público Federal 

A regularização se processa no órgão ou entidade responsável pela inscrição no 

CADIN e apenas eles podem retirar a inadimplência. O Banco Central é órgão responsável 

pela informação da inadimplência. 

As informações são sigilosas e a consulta pode ser feita diretamente em contato com o 

credor ou feita através do Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN, após um 

cadastro de acesso em “perfil cidadão > cadastros e sistemas de informações > formulários e 

orientações para acesso aos relatórios individuais no Banco Central”, no site do Banco 

Central. 

Após a regularização com o credor, este deverá proceder a baixa da inscrição para 

atualização do SISBACEN e o CAUC refletirá a regularidade no dia posterior. 
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5.2.2 Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios 

 

 Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente 

Na hipótese de inscrição neste item em razão de algum problema com a prestação de 

contas de um convênio celebrado e executada pela gestão anterior existe a possibilidade do 

ingresso de uma ação contra o antigo gestor. Porém, neste caso, deverá ser instaurada uma 

tomada de contas especial, seguindo orientação do TCU e das disposições da PI nº 507/2011, 

quando for verificada a omissão ou insuficiência ou ainda, alguma irregularidade. 

Na verdade, cabe ao gestor atual prestar contas dos recursos provenientes de 

convênios firmados pelos seus antecessores. Caso isso não seja possível, deverá ser 

encaminhada, ao órgão concedente, justificativa que demonstre o impedimento de prestar 

contas e as medidas adotadas quanto ao resguardo do patrimônio público. Se for apurada a 

responsabilidade do antecessor, deverá ser solicitada ao concedente a instauração de tomada 

de contas especial (para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificar o 

valor devido), sob pena de co-responsabilidade.Toda essa documentação deverá ser incluída 

no SICONV. Assim, a autoridade competente deverá suspender imediatamente o registro da 

inadimplência. 

 

5.2.3 Obrigações de Transparência 

 

 Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF 

A irregularidade se dá pela ausência de publicação. Deverá ser publicado e a 

comprovação apresentada ao órgão ou entidade federal que o inscreveu com a inadimplência 

ou à Caixa Econômica Federal. 

Caso ao assumir o mandato o gestor verifique que não foram realizadas publicações 

anteriores e também não há documentação pertinente, poderá encaminhar justificativa ao 

órgão concedente ou a CAIXA informando a impossibilidade e iniciar as publicações 

referentes a sua gestão, atualizando os dados no SISTN (Art. 6º da Portaria STN nº 683, de 06 

de outubro de 2011) 

O gestor deverá solicitar a baixa da inscrição ao servidor da CAIXA, pois não ligação 

do SISTN com o CAUC. 
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 Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO 

Da mesma forma que o RGF, a irregularidade também se dá pela ausência de 

publicação. Deverá ser publicado e a comprovação apresentada ao órgão ou entidade federal 

que o inscreveu com a inadimplência ou à Caixa Econômica Federal. 

Na impossibilidade de inserção de dados, em razão da ausência de publicações pela 

gestão anterior e não havendo a documentação pertinente, deverá ser solicitado formulário, 

disponível no site da STN, para iniciar as publicações referentes a sua gestão, atualizando os 

dados no SISTN. O formulário deverá ser acompanhado de comprovação da adoção de 

medidas para apuração de responsabilidades (Art. 6º da Portaria STN nº 683, de 06 de outubro 

de 2011). 

O gestor deverá solicitar a baixa da inscrição ao servidor da CAIXA, pois não ligação 

do SISTN com o CAUC. 

 

 Encaminhamento das Contas Anuais 

O encaminhamento de contas anuais é uma inadimplência rotineira para os 

municípios, na hipótese do prefeito assumir o mandato e verificar que o antigo gestor não 

fazia as publicações. O atual gestor poderá justificar a inadimplência atestando a 

responsabilidade da gestão passada e enviar as contas a partir do início de sua gestão. Deverá 

ser comprovada a inexistência de cópia das contas anuais (balanço-geral) do ente com algum 

dos demais órgãos destinatários dessa prestação anual de contas, no caso dos municípios com 

a Câmara de Vereadores (Constituição Federal, art. 29, inc. XI). 

Conforme prevê a Súmula 230 do TCU: “Compete ao prefeito sucessor apresentar as 

contas referentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver 

feito, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do 

patrimônio público com a instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob pena de 

co-responsabilidade.”
10

 

A regularização deverá ser feita com o preenchimento dos dados no SISTN, disponível 

no site da Caixa Econômica Federal, órgão responsável pela regularização assim como a 

Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

 

                                                      
10

 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Jurisprudência. Disponível em: <www.tcu.gov.br>. Acesso em 28 

maio 2013. 
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5.2.4 Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais 

 

 Exercício de Plena Competência Tributária 

Caso verifique alguma irregularidade neste requisito, o gestor municipal deverá 

comprovar, através de declaração, que instituiu, previu e arrecadou os impostos de 

competência constitucional, junto ao ente que recebeu a transferência, bem como o 

comprovante de remessa de declaração, com protocolo de envio, ao respectivo Tribunal de 

contas. 

 

 Aplicação Mínima de recursos em Educação 

Nas hipóteses de não aplicação do percentual mínimo de recursos em Educação na 

gestão anterior, poderá ser ajuizada uma ação com o envio de cópia autenticada da petição 

inicial e da certidão de objeto e pé, listando o andamento da ação, para o concedente e para o 

órgão responsável pela informação, ou seja, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE. 

Após esse procedimento, com a autorização do FNDE deverão ser processados no 

SIOPE a comprovação de aplicação pela gestão atual. 

 

 Aplicação Mínima de recursos em Saúde 

Nas hipóteses de não aplicação do percentual mínimo de recursos em Saúde na gestão 

anterior, poderá ser ajuizada uma ação com o envio de cópia autenticada da petição inicial e 

da certidão de objeto e pé, listando o andamento da ação, para o concedente e para o órgão 

responsável pela informação, ou seja, Ministério da Saúde. 

Após esse procedimento, com a autorização do Ministério deverão ser processados no 

SIOPS a comprovação de aplicação pela gestão atual. 

 

 Regularidade Previdenciária 

A consulta de verificação de irregularidade é realizada no site do Ministério da 

Previdência Social 
11

 em serviços aos RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) → CRP 

e verificar o extrato previdenciário. Caso seja identificada alguma irregularidade a 

documentação pertinente deverá ser encaminhada a Secretaria de Políticas de Previdência 

Social (SPPS) para análise e atualização do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de 

                                                      
11

 Sítio Eletrônico: http://www.mpas.gov.br 
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Previdência Social – CADPREV, incluindo a legislação específica de previdência e do regime 

jurídico dos servidores, com suas alterações. Toda a documentação encaminhada deverá ser 

original ou cópia autenticada, devendo ser acompanhada de comprovante de sua publicação. 

 

5.3 Orientações Gerais 

Existem alguns casos em que o Município ingressa com uma ação cautelar em face da 

União pleiteando a baixa das inscrições no CAUC responsabilizando a gestão passada. Essa é 

uma medida que pode ser considerada extrema, pois dificilmente num mesmo pedido poderão 

ser englobados todos os itens do CAUC. Ou mesmo que seja proferida uma liminar, 

posteriormente o pedido será analisado com a verificação de que se realmente todas as 

pendências se referem a gestão anterior, podendo a liminar cair a qualquer tempo. 

De qualquer forma, a Advocacia Geral da União abre essa possibilidade através da 

Súmula AGU nº 46, de 23 de setembro de 2009 que prevê: "Será liberada da restrição 

decorrente da inscrição do município no SIAFI ou CADIN a prefeitura administrada pelo 

prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências 

objetivando o ressarcimento ao erário”
12

. 

Uma das dificuldades do CAUC é que o sistema só atualiza diariamente, ou seja, se o 

ente estiver na iminência de celebrar um convênio ou uma operação de crédito, mesmo que 

promova a regularização no período da manhã, não conseguirá visualizar a tela do CAUC sem 

pendências na parte da tarde, apenas no dia seguinte. Assim, caso o gestor público não 

consiga atualizar o banco de dados do CAUC, e esteja na iminência de celebrar um convênio, 

poderá apresentar a documentação diretamente ao concedente ou enviar a declaração 

proferida pelos Tribunais de Contas, atestando a sua regularidade, lembrando que a utilização 

do relatório gerado pelo CAUC é  facultativa. 

Estas possibilidades apresentadas poderão ser adotadas em razão da má gestão 

anterior, porém o Gestor público atual precisa também cumprir com as obrigações referentes a 

sua gestão e por isso precisa compreender o CAUC, suas disposições e procedimentos 

necessários para o cumprimento de todos os requisitos. 

O sistema elenca as informações consolidando-as num só lugar, com o intuito de 

facilitar a tarefa dos concedentes quanto a verificação das documentações comprobatórias 

exigidas no momento da formalização de um convenio. Desta forma, todas as exigências 

                                                      
12

 BRASIL. Auditoria Geral da União. Disponível em: <www.agu.gov.br>. Acesso em: 25 de mai 2013. 



 

 

47 
 

listadas sempre deverão ser atendidas, independente da intenção de celebrar convênio ou não, 

pois são de cumprimento obrigatório. 

A STN disponibiliza em sua página na internet os manuais e modelos de relatórios a 

serem preenchidos para encaminhamento e registro no CAUC. Além disso, de acordo com o 

requisto exigido poderá ser feito acompanhamento dos prazos de vencimento, através de 

planilhas de controle, como nos casos das certidões e publicações de relatórios, permitindo 

assim, as medidas de caráter preventivo. 

Desta forma, alguns itens podem ser acompanhados evitando a inadimplência, outros 

mesmo com o monitoramento diário podem vir a surgir pendências inesperadas, como a 

inscrição de algum débito ou uma ausência de alguma documentação de um convênio 

anterior, por exemplo, mas quando se sabe os procedimentos adequados para a regularização 

fica mais rápido e fácil de sanar a inadimplência e retornar ao status anterior. 

A preocupação com os prazos e o correto envio das documentações solicitadas evita 

que o Município fique impedido de captar recursos provenientes de transferências voluntárias, 

porém o mais importante é a demonstração, pelo gestor público, do fiel cumprimento dos 

preceitos Constitucionais, das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais 

legislações pertinentes e consequentemente, da transparência das informações à sociedade 

permitindo o controle social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo identificar, através dos dados coletados com a 

pesquisa, os principais entraves enfrentados pelos municípios e elencar orientações de caráter 

preventivo e corretivo, aos gestores municipais, quanto ao cumprimento das exigências legais 

e constitucionais listadas no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias 

– CAUC, do Governo Federal. 

Desta forma, foi realizada pesquisa com os 92 (noventa e dois) municípios do Estado 

do Rio de Janeiro, no período de 2010 a 2013, com o intuito de verificar as principais 

inconsistências no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, 

bem como identificar as dificuldades quanto a regularização de cada requisito fiscal disposto 

no cadastro. 

A análise dos dados coletados demonstrou que são diversas as pendências que figuram 

no CAUC e que são recorrentes, no período apurado, de acordo com a consulta de cada CNPJ 

municipal, demonstrando a irregularidade nos principais requisitos: Regularidade quanto a 

Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União; Regularidade quanto a 

Contribuições Previdenciárias (CND INSS); Regularidade perante o Poder Público Federal 

(CADIN); Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos 

anteriormente; Publicação do Relatório de Gestão Fiscal; Publicação do Relatório Resumido 

de Execução Orçamentária; Encaminhamento das Contas Anuais; Regularidade 

Previdenciária. 

Diante da percepção das dificuldades enfrentadas pelos Municípios, com base em 

levantamento realizado junto aos Municípios do Estado do Rio de Janeiro acerca da 

adimplência, pode-se verificar a importância do aprofundamento do tema, buscando 

compreender as deficiências, os principais óbices para a regularização, possíveis formas de 

controle, e demais ações relacionadas ao atendimento das exigências elencadas pelo Serviço 

Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC. 

Quando se tem conhecimento e compreensão da relevância da adimplência para o 

Município, de cada passo a ser seguido e o que se pode fazer para a regularização, podem se 

estabelecer procedimentos eficazes e essenciais que deverão fazer parte da rotina da 

administração. 

Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelos municípios brasileiros, ainda existe um 

esforço do Governo Federal em disponibilizar outras fontes de recursos aos municípios. Por 

exemplo, o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, que contribui para o 
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desenvolvimento acelerado e sustentável, a partir do planejamento e execução de grandes 

obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país não depende do CAUC, 

sendo considerado por lei como transferência obrigatória, assim como as transferências legais 

e constitucionais, como os repasses fundo a fundo. 

Porém, com a garantia da regularidade abre-se a possibilidade de captação de mais 

recursos junto ao Governo Federal e promove um maior desenvolvimento municipal, tendo 

em vista que grande parte dos recursos próprios são comprometidos com custeios, o que 

impossibilita de fazer projetos de infraestrutura e de bem estar da população. 

As informações extraídas a partir da pesquisa realizada com os municípios do Estado 

do Rio de Janeiro refletem a situação atual dos demais municípios brasileiros, que ao longo do 

tempo mesmo com a troca de gestão as pendências permanecem, com as mesmas dificuldades 

e o desconhecimento dos procedimentos adequados, de medidas preventivas e saneadoras. 

Hoje tais fatores impedem que municípios executem bons projetos, analisados e aprovados 

pelo concedente, em razão da inadimplência. 

Assim, fica evidente a real necessidade de adequação dos Municípios no que tange a 

atualização de seus processos administrativos, investimentos em capacitação técnica, em 

infraestrutura, com a criação de estruturas de gestão e controle das contas públicas, ações 

preventivas e monitoramento diário, visando promover a adimplência, tendo como foco a 

captação de recursos públicos. 

Desta forma, não se pode deixar de salientar que um fator primordial para que o ente 

se mantenha adimplente é o compromisso dos servidores envolvidos quanto ao atendimento 

das obrigações legais, para que possam dirimir as divergências de forma rápida e eficaz, com 

senso crítico e adotando as boas práticas adquiridas através do conhecimento e do domínio 

das legislações aplicáveis, no próprio CAUC, com os órgãos controle, bem como as próprias 

experiências nas resoluções de casos concretos e eventuais diligências já realizadas. 

Por fim, é importante que os gestores municipais responsáveis por tais atribuições 

sejam capacitados para o exercício de suas atribuições. Através de um trabalho preventivo e 

de caráter continuado, com o estabelecimento de ações permanentes ou até mesmo 

emergenciais, mas que possam auxiliar na gestão municipal e trazer eficientes resultados, com 

base na realidade enfrentada por cada município. 
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