
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

PARECER SEI Nº 121/2019/COPEM/SURIN/STN/FAZENDA-ME

Processo nº 17944.105840/2018-48
Operação  contratual  interna  entre  o  Município  de
São Luís - MA e o Banco do Brasil S/A, no valor de
R$ 100.000.000,00.
Recursos  destinados  a  Infraestrutura  viária  e
mobilidade urbana no Município de São Luís (MA).
VERIFICAÇÃO DE LIMITES E CONDIÇÕES

RELATÓRIO

1.    Solicitação feita pelo Município de São Luís - MA para a verificação do cumprimento dos limites e
condições  necessários  à  contratação de operação de crédito  com o Banco do Brasil  S/A destinada a
Infraestrutura viária e mobilidade urbana no Município de São Luís (MA) com as seguintes características
(SEI 2023529 fls. 01/02 e 07):

Valor da operação: R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais);a. 
Destinação dos recursos: Infraestrutura viária e mobilidade urbana no Município de São Luís
(MA);

b. 

Juros e atualização monetária: 155,00% do CDI a.a.;c. 
Liberação: R$ 100.000.000,00 em 2019;d. 
Prazo total: 96 (noventa e seis) meses;e. 
Prazo de carência: 12 (doze) meses;f. 
Prazo de amortização: 84 (oitenta e quatro) meses;g. 
Lei autorizadora: Lei nº 6.323, de 18/05/2018 (SEI 0875154).h. 

2.    O Ente Federativo entende que seu Parecer Técnico (SEI 0875156) atesta o cumprimento do disposto
no inciso I, do art. 21, da Resolução do Senado Federal (RSF) nº 43/2001, demonstrando a relação custo-
benefício  e  o  interesse  econômico  e  social  da  operação.  Ademais,  conforme  a  Nota  nº  436/2013  -
STN/COPEM, de 13/6/2013, é possível entender demonstrada a relação custo-benefício nos pareceres
técnicos quando o ente apresentar os benefícios de forma qualitativa.

3.    O Parecer do Órgão Jurídico (SEI 1879658) e a Declaração do Chefe do Poder Executivo (SEI
2023529 fls. 15/18) foram apresentados em cumprimento ao inciso I do art. 21 da RSF nº 43/2001. Estes
documentos  manifestam o  entendimento  de  que  o  Ente  cumpre  os  requisitos,  conforme disposto  no
Manual  para Instrução de  Pleitos  (MIP),  bem como assinalam o cumprimento  do art.  5º  da RSF nº
43/2001, segundo o qual o Ente não infringiu nenhuma das vedações.

4.    De acordo com as disposições sobre a matéria, constantes das RSF nºs 40/2001 e 43/2001, o Ente
apresentou os seguintes limites quantitativos, considerando-se o valor e os dispêndios da operação sob
exame:

Art. 6º, § 1º, Inciso I da RSF nº 43/2001 (despesas de capital relativas ao exercício anterior):1. 
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Exercício anterior

Despesas de capital executadas do exercício anterior (SEI 1879891) 158.080.889,08

"Inciso I - Despesas realizadas (dedução relativa ao art. 33 da LRF - operações
de crédito nulas)"

0,00

"Inciso II - Despesas realizadas para empréstimo ou financiamento (incentivo
fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso III - Inversões financeiras na forma de participação acionária em
empresas não controladas"

0,00

Despesas de capital executadas do exercício anterior ajustada 158.080.889,08

Receitas de operações de crédito do exercício anterior  (SEI 1879891) 12.790.433,27

ARO, contratada e não paga, do exercício anterior 0,00

Receitas de operações de crédito do exercício anterior ajustada 12.790.433,27

Art. 6º, § 1º, Inciso II da RSF nº 43/2001 (despesas de capital relativas ao exercício corrente):

Exercício corrente

Despesas de capital previstas no orçamento (SEI 2023538) 393.284.521,38

"Inciso I - Despesas previstas (reserva relativa ao art. 33 da LRF - operações de
crédito nulas)"

0,00

"Inciso II - Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo
fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso III - Inversões financeiras na forma de participação acionária em
empresas não controladas"

0,00

Despesa de capital do exercício ajustadas 393.284.521,38

Liberações de crédito já programadas (SEI 2023580 fl. 4) 144.650.555,81

Liberação da operação pleiteada (SEI 2023580 fl. 4) 100.000.000,00

Liberações ajustadas 244.650.555,81

2. 

Art. 7º, Inciso I da RSF nº 43/2001 (Montante Global de todas as operações realizadas em um
exercício - MGA em relação à Receita Corrente Líquida - RCL):

Ano

Desembolso Anual (R$)
Projeção da RCL
(R$)

MGA/RCL
(%)

Percentual do limite
de endividamento (%)Operação

pleiteada
Liberações
programadas

2019 100.000.000,00 144.650.555,81 2.694.011.958,17 9,08 56,76

2020 0,00 48.947.604,13 2.709.079.226,58 1,81 11,29

* Projeção da RCL pela taxa média de 0,559287362% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos.

3. 

Art. 7º Inciso II da RSF nº 43/2001 (Comprometimento anual com amortizações, juros e demais
encargos - CAED em relação à RCL):

Ano
Comprometimento Anual (R$)

Projeção da RCL (R$) CAED/RCL (%)
Operação pleiteada Demais Operações

2019 6.887.086,84 121.825.995,75 2.694.011.958,17 4,78

2020 20.010.368,97 132.807.734,25 2.709.079.226,58 5,64

4. 

SEI/ME - 2024657 - Parecer https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impri...

2 of 6 29/03/2019 17:54



2021 22.261.983,28 109.147.330,06 2.724.230.764,32 4,82

2022 20.884.785,75 107.510.590,18 2.739.467.042,70 4,69

2023 19.507.588,23 105.072.460,78 2.754.788.535,66 4,52

2024 18.130.390,71 93.397.456,70 2.770.195.719,79 4,03

2025 16.753.193,19 86.311.566,28 2.785.689.074,35 3,70

2026 15.375.995,66 64.457.524,91 2.801.269.081,29 2,85

2027 3.628.811,80 44.939.421,00 2.816.936.225,23 1,72

Média até 2027 : 4,08

Percentual do Limite de Endividamento até 2027 : 35,51

Média até o término da operação : 4,08

Percentual do Limite de Endividamento até o término da operação : 35,51

* Projeção da RCL pela taxa média de 0,559287362% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos.

Art. 7º, Inciso III da RSF nº 43/2001 (número de vezes o valor da RCL relativamente ao montante
da Dívida Consolidada Líquida - DCL):

Receita Corrente Líquida (RCL) 2.641.150.045,61

Dívida Consolidada Líquida (DCL) 716.146.480,75

Operações de crédito contratadas autorizadas e em tramitação 193.598.159,94

Valor da operação pleiteada 100.000.000,00

Saldo total da dívida líquida 1.009.744.640,69

Saldo total da dívida líquida/RCL 0,38

Limite da DCL/RCL 1,20

Percentual do limite de endividamento 31,86%

5. 

5.   Salientamos que a projeção da RCL constante nas alíneas "c" e "d" do item anterior tem como base a
RCL do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RREO - 1º Bimestre de 2019),  homologado no
Sistema  de  Informações  Contábeis  e  Fiscais  do  Setor  Público  Brasileiro  -  Siconfi.  Adicionalmente,
assinalamos que os dados referentes à relação DCL/RCL (alínea "e" do item anterior) têm como fonte o
Demonstrativo  da  Dívida  Consolidada  Líquida  (RGF  -  3º  Quadrimestre  de  2018),  homologado  no
Siconfi.

6.     Considerando as alterações introduzidas pela RSF nº 36/2009, que alterou a RSF nº 43/2001, o
cálculo do limite a que se refere o item “d” é calculado da seguinte forma:

"Art. 7º

[...]

§ 4º Para efeitos de atendimento ao disposto no inciso II do caput, o cálculo do comprometimento

anual  com  amortizações  e  encargos  será  feito  pela  média  anual  da  relação  entre  o

comprometimento  previsto  e  a  receita  corrente  líquida  projetada  ano  a  ano,  considerando-se,

alternativamente, o que for mais benéfico:

I – todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida;

ou

II – os exercícios financeiros em que houver pagamentos até 31 de dezembro de 2027."
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7.     Assim,  para  atender  o  dispositivo  legal,  o  cálculo  foi  realizado  para  os  dois  períodos,  sendo
considerado o mais benéfico para o Ente.

ANÁLISE

8.    Em conclusão, no que diz respeito aos requisitos mínimos aplicáveis à operação, o Município de São
Luís  atendeu a todas as exigências previstas nos artigos 6º, 7º e 21 da RSF nº 43/2001. Relativamente ao
cumprimento dos limites estabelecidos nas RSF nº 40 e 43, de 2001, registramos:

Receita de operações de crédito menor que a despesa de capital (exercício anterior): Enquadrado;1. 
Receita de operações de crédito menor que a despesa de capital (exercício corrente): Enquadrado;2. 
MGA/RCL menor que 16%: Enquadrado;3. 
CAED/RCL menor que 11,5%: Enquadrado;4. 
DCL/RCL menor que 1,2: Enquadrado.5. 

9.     Nos termos do § 1º do art.  32 da RSF nº  43/2001, com redação dada pela RSF nº  10/2010, a
comprovação do cumprimento dos requisitos de que tratam o art. 16 e o inciso VIII do art. 21, da RSF nº
43/2001, passou a ser responsabilidade da instituição financeira ou do contratante, conforme seja o caso,
por ocasião da assinatura do contrato, não havendo mais verificação prévia destes requisitos por parte da
STN. Ademais, também deverá ser observado o disposto no inciso IV do § 10 do art. 97 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), incluído pela Emenda Constitucional nº 62/2009.

10.    Tendo em vista a alteração introduzida pela RSF nº 19/2011, que, entre outras, modifica o inciso III
do art. 21 da RSF nº 43/2001, a comprovação do cumprimento do inciso II do § 1º do art. 32 da LRF foi
realizada  por  meio  do  Parecer  Jurídico  (SEI  1879658)   e  da  Declaração  do  Chefe  do  Poder
Executivo (SEI 2023529 fls. 15/18) atestando a inclusão no orçamento vigente dos recursos provenientes
da operação pleiteada.

11.     No que concerne ao art.  21,  inciso IV,  da RSF nº  43/2001, a  Certidão do Tribunal de Contas
competente (SEI 1879718) atestou o cumprimento pelo Ente do disposto na LRF, relativamente ao último
exercício analisado (2013), aos exercícios ainda não analisados (2014, 2015, 2016, 2017 e 2018).

12.    Por não haver limite temporal para o último exercício analisado estabelecido na RSF nº 43/2001,
esta  STN consultou  a  PGFN,  por  meio  da  Nota  nº  987/2005/COPEM/STN,  de  24/06/2005,  sobre  o
procedimento a ser adotado nesses casos. Quando a certidão indicar um aparente descumprimento do art.
57 da LRF por aquela Corte de Contas, sendo inconclusiva quanto à regularidade do ente perante a LRF
em exercícios relevantes à presente análise. Em resposta à citada consulta, a PGFN manifestou o seguinte
entendimento (Parecer PGFN/CAF/Nº 1.175/2005):

"Diante da impossibilidade de recusar autorização para operação de crédito cujo pedido esteja

com a documentação e demais requisitos em ordem, apenas por causa do atraso na análise das

contas do ente federativo por parte do Tribunal de Contas competente, sem que haja provas de

irregularidades frente à LRF, parece que a opção deva ser autorizar a operação de crédito."

13.    Adicionalmente ao posicionamento externado pela PGFN no parágrafo anterior, cumpre destacar
que a eficácia do art. 57 da LRF encontra-se suspensa, em virtude de decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.238. Deste modo, esta
Secretaria  entende que  fica  impossibilitada  em exigir  dos  Tribunais  de  Contas  o  cumprimento  deste
dispositivo legal.

14.    Assim, com base nos pareceres PGFN/CAF/Nº 1.175/2005 e PGFN/CAF/Nº 520/2010), foi emitida
a Nota nº 1.141/2010/COPEM/STN, de 19/11/2010, em que o Secretário do Tesouro Nacional convalida
os procedimentos relativos ao cumprimento dos artigos 52 e 57 da LRF adotados por esta Coordenação.

15.    Em consonância com o disposto na Portaria STN nº 896, de 31/10/2017, verificamos mediante o
Serviço  Auxiliar  de  Informações  para  Transferências  Voluntárias  -  CAUC (SEI  2023541),  o  qual  é
atualizado pelo Siconfi  nos termos da Portaria STN nº 55, de 18/01/2018, que o ente homologou as
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informações  constantes  da  referida  portaria.  Adicionalmente,  o  ente  finalizou  o  preenchimento  do
Cadastro da Dívida Pública (CDP), em atendimento ao art. 27 da RSF nº 43/2001 (SEI 1880007).

16.    Quanto ao atendimento do art. 51 da LRF, verificou-se que o Município encaminhou suas contas ao
Poder Executivo do Estado (SEI 0875236 fl. 17 e 2023541) e da União (SEI 2023541).

17.    Em relação à adimplência financeira junto à União, quanto aos financiamentos e refinanciamentos
concedidos e às garantias honradas, não constam, nesta data, pendências em relação ao ente, conforme
consulta ao Sistema de Acompanhamento de Haveres de Estados e Municípios (SAHEM), instituído por
meio  da  Portaria  do  Ministério  da  Fazenda  nº  106,  de  28/03/2012,  em  sahem.tesouro.gov.br  (SEI
2023546).

18.    Relativamente às demais exigências, de ordem documental, aplicam-se as regras da RSF nº 43/2001,
as quais estão devidamente atendidas.

OBSERVAÇÃO

19. Verificou-se, pela Certidão do Tribunal de Contas nº 4/2019 (SEI 1879718), que a referida Corte de
Contas deduz o IRRF do cálculo da Despesa com Pessoal. Não obstante, o ente encaminhou quadros de
despesa com pessoal (SEI 1208988 e 2023534), com a inclusão do IRRF no cálculo, do 3º quadrimestre
de  2016  até  o  3º  quadrimestre  de  2018,  onde,  juntamente  com o  quadro  de  despesa  de  pessoal  da
Declaração do Chefe do Poder Executivo (SEI 2023529 fl.  18),  pôde-se apurar  o enquadramento da
despesa com pessoal para o 3º quadrimestre de 2018 no limite definido no art. 20 da LRF para o Poder
Executivo.

CONCLUSÃO

20.    Tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos, e considerando a verificação
dos limites e condições constantes da RSF nº 43/2001 realizada em 29/03/2019, o Ente CUMPRE  os
requisitos prévios à contratação da operação de crédito, conforme dispõe o art. 32 da LRF.

21.    Considerando o disposto na Portaria MF nº 151, de 12/04/2018, o prazo de validade da verificação
de limites  e  condições  para  contratação da  operação de  crédito  é  de 270 dias,  contados  a  partir  de
29/03/2019, uma vez que o cálculo dos limites a que se referem os incisos I, II e III do art. 7º da RSF nº
43/2001 resultou em percentuais de comprometimento inferiores a 80%. Entretanto, caso a operação não
seja contratada até 31/12/2019 e o referido prazo de validade esteja vigente, será necessária, a pedido do
ente/instituição financeira,  análise  complementar  desta STN,  nos termos dos §§2º  e  3º  do art.  1º  da
Portaria MF nº 151, de 12/04/2018.

22.    Entretanto, ressalta-se que a operação de crédito não poderá ser contratada sem que haja nova
verificação junto a esta Secretaria do cumprimento do disposto no inciso VI do art. 21 da RSF nº 43/2001,
que deverá ser efetuada em sahem.tesouro.gov.br, na data da contratação.

23.    Sugerimos a expedição de ofício ao Chefe do Poder Executivo do Ente e ao Banco do Brasil S/A,
nos termos das minutas anexas.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente Documento assinado eletronicamente

Auditor Federal De Finanças E Controle Gerente

De acordo. À consideração do Coordenador-geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios.
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Documento assinado eletronicamente
Coordenador de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração da Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/ME.

Documento assinado eletronicamente
Coordenador-geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo.

Documento assinado eletronicamente
Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/ME

Documento assinado eletronicamente por Fernando Augusto Silva de Jesus, Auditor(a) Federal

de Finanças e Controle, em 29/03/2019, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Renato do Amaral Por�lho, Gerente, em

29/03/2019, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do

Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Callegari Hoertel, Coordenador(a), em

29/03/2019, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do

Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renato da Mo a Andrade Neto, Subsecretário(a) de

Relações Financeiras Intergovernamentais Subs�tuto(a), em 29/03/2019, às 17:30, conforme

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro

de 2015.

A auten)cidade deste documento pode ser conferida no site h*p://sei.fazenda.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

informando o código verificador 2024657 e o código CRC 0F8AD939.

Referência: Processo nº 17944.105840/2018-48 SEI nº 2024657
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