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Atos do Senado Federal
Faço saber que o Senado Federal aprovou. e . eu. Rainez
letal. Presidente, nos lermos do ali. 48. item 28, do Regimento
Interno. promulgo a seguinte
R i s ol. UÇÃO
N°43, DE 2001
Dispõe sobre as openanks de crédito ia
terno e externo dos Estados, do Distrito
Federal e das Municípita. inclusive concessão de garantias, seus limites e condiçiles de autorização, e dii outras pois idéncias.
O Senado Federal resolve:
Ao. I" Subordinamse as normas estabelecidas nesta Resolução as operações de crédito interno e externo das Estados. do
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive a etelee-SUI0 de garantia.
CAPEI U1.0 I
DAS DEFINIÇÕES
Are. 2° Considera-se. para os fins desta Resolução. as seguintes definições:
- listado, Distrito Federal e Município: as respectivas ad•
ministiaçÕes diretas, os fundos, as autarquias, as fundações e as
einmeart estatais dependentes;
II - empresa estatal dependente: empresa controlada Mo
Lstatki, pelo Distrito ledeul ou pelo Município, que tenha, no escr.
cicio anterior, recebido recursos financeiros de seu controlador. destinados ao pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral
ou de capital excluídos, neste ultimo caso, aqueles provenientes de
aumento de participação acionária. e tenha, no monteio corrente.
autorização tufinuemária para naxhimento de momos financeiros
coto identica finalidade;
•
III - divida pública tainsolidadie montante total, apurado sem
duplicidade. das obrigações financeiras. inclusive as detonemo; de
emissão de títulos dl) Estado. do Distrito Federal ou do Município,
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assumidas em virtude de leis, contratos, convénios ou tratados e da
de cálculo, concessão de crédito presumido. Incentivos, anistias, reIllinãO. reduções de alíquotas e quaisquer outros hendicios triburealização de operações de crédito para anainização em prazo sutários. fiscais ou linanceio" que não atendam ao disposto ni a 6" do
perior a 12 (doze) meses. dos precatórios judiciais emitidos a partir de
5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em
art. 150. e no inciso .V1, e na alínea g do inciso XII do § 2° do art.
mie houverem sido incluídos. e das operaçÕes de crédito, que. embora
155 da Constituição Federal;
de prazo inferior a 12 (doze) IlleSeS. unham amimado como receitas
VI - em relação aos créditos decorrentes do direito dos Esno orçamento;
tados, dos Municípios e do Draino Federal, de participação goIV • dívida pública mobiliária: dívida pública representada
vernamental obrigatória, nas modalidades de royalties. panicipaclies
por títulos emitidos pelos Estados, pelo Distrito fedend ou pelos
especiais e commasações financeiras, no resultado da exploração de
petróleo e gás natural de recursos 'hídricas para fins de energia
Municípios; e
V • divida consolidada liquida: dívida consolidada deduzidas
elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, piaas disponibilidades de eaixa as aplicações financeiras e os demais
tufos-ma comine:uai ou zona ~Minou exclusiva:
haveres financeiros.
a) ceder direitos relativos a período posterior ao do mandam
Parágrafo único. A divida pública consolidada não inclui as
do chefe do Poder Executivo, exceto pura capitalização de Fundos de
obrigações existentes entre as administrações diretas titt$ listados, do
Previdéncia ou para amortização extraordinária de dívidas com a
Distrito Federal ou dm Municípios e seus respectivos fundos, au•
União;
tunauias, funil:Iões e empresas estatais dependentes, ou entre estes.
h) dar em garantia ou captar recursos a Iludo de adianArt. 3 Constitui. operação de crédito, para os efeitos desta
tamento ou antecipação, cujas obrigações finuratuais respectivas ulResolução, os compromissos houinitko com credores situados no
trapassem o mandato do chefe do Poder Executivo.
País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão
§ Constatando-se infração ao disposta no caput, e enquanto Nau promovido o cancelanwmo ou amortização total do dé•
e aceite de titulo, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços,
hitt). as dividas serão consideradas vencidas para efeito do cõmpulo
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
dos limites dos arts. 6° creu finidade mutuária ficará impedida de
fim o uso de derisativos financeiros.
realizar operação sujeita a esta Resolução.
Parágrafo único. Equiparam•se a operações de crédito:
§ 2° Qualquer receita pmemente da antecipação de receitas
I - (lecitina:ato antecipado de valores de empresa em que o
de rosalties será exclusiva para capitalização de Fundos de PrePoder Público &lenha. direta ou indiretamente, a maioria do capital
vidênvia ou para amortização extraordinária de dividas com a
social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na roma da
União.
§ 3" Nas operações a que se refere o inciso VI, serão oblegislação;
II - assunção direta de compromisso. finifisidio de dívida ou
servadas as normas e compfiéncias da Previdéneia Social relativas à
operação assemelhada, com fornecedor de bens. mercadorias ou ser- 'formação de Fundo% de Previdência Social.
viços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito;
CAPITULO III
III - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária.
DOS LIMITES E CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO
com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.
liii OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 4° Entende-se por receita corrente líquida, para os &jArt. 60 O cumprimento do limite a que se refere o inciso III
us desta Resolução, o somatório das receitas 'tributárias. de condo ali. 167 da Constituição letkral deverá ser comprovado mediante
apuração das operações de crédito e das despesas de capital conforme
tribuições, patrimoniais. industriais, agropecuárias, de serviços, luasfluências correntes e outras receitas também colmates, deduzidas:
os critérios definidos no art. 32, § 3°, da Lei Complementar n* 101, de
4 de maio de 2000.
1 - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por
if I° Para fins do disposto neste artigo, verificar-se-ão, sedeterminação constitucional;
II - nus Estados e nos Municípios, a contribuição dos serparadamenie, o exercício anterior e o CACrefei0 corrente, tomando-se
vidores para o custeio do seu sistema de previdência e assisténcia
por base:
social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no
- no exercício anterior, as receitas de operações de crédito
9° do art. 201 da Constituição Federal.
nele realizadas e as despesas de capital nele executadas; e
§ 1° Serão computados no cálculo da receita corrente líquida
II - no exercício corrente, as receitas de operação de crédito
e as despesas de capital constante; da lei orçamentária.
IS, valores pagos e recebidos cio decorri:Ui:ia da Lei Complementar tf
87, de 13 de setembro de 1996, e do Fundo previsto pelo art. 60 do
§ 2° Não serão computuka como despesas de capital, para
os fins deste artigo;
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
11 2" Não serão ~siderados na receita corrente liquida do
-o montante referente às despesas realizadas, ou consumes
da lei orçamentária. conforme o caso. em cumprimento da devolução
Diserto, Federal e dos Estados do Amapá e de Roubou os recursos
recebidos da Unia() para atendimento das despesas com pessoal, na
a que se refere o art. 33 da Lei Complementar e 101. de 2000;
II • as despesas realizadas e as previ-suo que represeniem
forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição Federal e do
an. 31 da Emenda Considucional n° 19. de 1998.
empoistim ou financiamento a contribuinte, com o intuito de proif 3° A receita corrente líquida será apurada somando-se as
mover incentivo focal. tendo por base tributo de competéticia do ente
receitas arrecadadas no més de referência e nos 11 (unte) Meses
da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta. do Anus
deste; e
anteriores, excluídas as duplicidade:.
III - as despesas realizadas e as previstas que representem
§ 4" Entende-se por més de referência o Mês imediatamente*
anterior àquele cai que a receita corrente líquida estiver sendo apuinversões financeiras na forma de participação acionária em empresas
que não sejam comokulas. direta ou indiretamente, pelos entes da
rada.
CAPEI U1.0 II
•
Federação ou pela União.
DAS VEOAÇÕES
43° ti empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso
Art. 5' E vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos
II do § 2°. Se comedido por instituição financeira controlada pelo ente
Municípios;
da Federação, terá seu valor deduzido das despesas de capital.
I • recebimento antecipado de valores de empresa em que o •• § 4° As operações de antecipação de receitas orçamentárias
Poder Público detenha direta ou indiretamente, a maioria do capital
não serão computadas para os fins deste artigo, desde que liquidadas
social fim direito a voto, salso lucros e dividentlos, na forma da
no mesmo exercício CM que forem contratadas.
legislação;
§ 5° Para efeito do disposto neste artigo, emendese por
II - assunção direta de compromisso. confissão de divida ou
operação de crédito realizada em um exercício o montante de lioperação assemelhada com fornecedor de (mens, nwrcadorias ou serberação contratualmente previsto para o ~SUO eXereiei0.
viços. mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, não se
te Nas operações de crédito com liberação prevista para
aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;
mais de um exercício financeiro, o limite computado a cada ano
lii - assunção de obrigação. sem autorização orçamentária. levará em consideração apenas a parcela a ser nele liberada.
com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços:
An. 7° As operações de crédito interno e externo dos EsIV - realizar operação de crédito que represente violação das
tadas, do Distrito Federal, dos Municípios observarão, ainda, os seguintes limites:
acordos de refinanciamento firmados cota a União:
V - conceder qualquer subsídio ou isenção. redução da base
1 • o montante global das operações realizadas an um exer-

