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1. Conceitos básicos das transferências fiscais da União
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Transferências Intergovernamentais – são as 
transferências de recursos correntes ou de 

capital entre entes federativos. As mais 
relevantes são as transferências por 

repartição de receita (FPM, FPE e ICMS).

Transferências Fiscais – são as transferências 
de recursos efetuadas por intermédio de 
repasses financeiros, podendo, inclusive, 
serem feitas em benefício de instituições 

privadas ou organizações da sociedade civil.



1. Conceitos básicos das transferências fiscais da União
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Hiato Horizontal – é a desigualdade
entre entes federativos pertencentes a 

uma mesma esfera de governo em 
termos de capacidade financeira e 
habilidade para fornecer serviços 

públicos. Mais ligado a disparidades 
regionais.

Hiato Vertical – é a desigualdade entre 
entes de esferas de governo distintas, 

também medida em termos de um 
desequilíbrio em suas capacidades 
financeira e para prestar serviços 

públicos. Mais ligado ao descasamento 
entre competências de arrecadação e 

obrigações de despesa.



1. Conceitos básicos das transferências fiscais da União

6

Equilíbrio Horizontal – é a mitigação do 
hiato horizontal.

Equilíbrio Vertical – é a mitigação do 
hiato vertical.



1.Conceitos básicos das transferências fiscais da União
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Transferências Horizontais – procuram 
mitigar as disparidades regionais.

Argumento contrário: podem tirar 
incentivos ao desenvolvimento.

Transferências Verticais – Procuram 
garantir que as três esferas da 

federação consigam prover bens e 
serviços públicos com um padrão 

mínimo de qualidade.

Argumento contrário: podem gerar
interferência política.



1.Conceitos básicos das transferências fiscais da União
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Equalização Fiscal – é o 
remanejamento de recursos públicos 

de forma a reduzir as disparidades 
entre os entes federativos.

Equilíbrio Fiscal – é a responsabilidade 
na administração orçamentária e 
financeira dos recursos públicos.

Responsabilidade orçamentária: adequação 
do orçamento às necessidades sociais.

Responsabilidade financeira: executar as 
despesas orçadas no limite das receitas 
arrecadadas.
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2. Classificação das transferências fiscais da União
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• Subgrupo de Trabalho Classificação das Transferências da União: formado para subsidiar o
Grupo de Trabalho Transferências da União da Casa Civil da Presidência da República.

• Objetivo de apresentar uma proposta de classificação das transferências fiscais da União.

• Buscou-se criar uma classificação baseada na prática informal corrente e na legislação
vigente sobre o tema, auxiliando os envolvidos a entenderem melhor os mecanismos
relacionados às transferências fiscais da União.

• O Subgrupo de Trabalho contou com a participação de técnicos da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) do Ministério da Fazenda*, da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), ambas do Ministério
Planejamento, Orçamento e Gestão* e da Controladoria-Geral da União (CGU).

• Junho a novembro de 2014; relatório final apresentado em maio/2015
* à época



2. Classificação das transferências fiscais da União

Quanto aos requisitos legais

• Transferência obrigatória – sua ocorrência depende apenas da previsão
legal.

• Transferência discricionária – está condicionada à celebração de
instrumento jurídico próprio entre as partes.
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2. Classificação das transferências fiscais da União

Quanto aos requisitos legais

A classificação das transferências entre obrigatórias ou discricionárias,
dependendo do instrumento jurídico que lhe dá origem, pode ser subdividida nos tipos
abaixo:
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Classe Categoria Tipo

Quanto aos requisitos legais

Obrigatórias
Constitucionais
Legais

Discricionárias

Específicas
Por Delegação
Para Organizações da Sociedade Civil
Voluntárias



2. Classificação das transferências fiscais da União

Quanto aos requisitos legais

i) Transferências Obrigatórias Constitucionais

Decorrem de mandamento constitucional e são realizadas de forma automática pelo ente
incumbido de realizá-las.

A maior parte destas repartições de receita está prevista na seguinte seção do texto
constitucional:

Título VI – Da Tributação e do Orçamento

Capítulo I – Do Sistema Tributário Nacional

Seção VI – Da Repartição das Receitas Tributárias.

Exemplos: FPM (CF art. 159, inciso I, alíneas “b”, “d” e “e”), FPE (CF art. 159, inciso I, alínea “a”) e
IPI-Exportação (CF art. 159, inciso II).
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2. Classificação das transferências fiscais da União

Quanto aos requisitos legais

ii) Transferências Obrigatórias Legais

São as transferências cuja obrigatoriedade decorre de lei. Em geral, tratam-se de ações e
programas incluídos no Anexo III da LDO, que trata de despesas que não serão objeto de
limitação de empenho.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13898.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/Anexos/Anl13898-3.pdf
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13898.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/Anexos/Anl13898-3.pdf


2. Classificação das transferências fiscais da União

Quanto aos requisitos legais

iii) Transferências Discricionárias Específicas

No caso das discricionárias específicas, não é exigido o atendimento de requisitos
fiscais pelo beneficiário. Em geral estas transferências estão ligadas a programas essenciais de
governo.

Exemplos:

• Programa de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres

• Programa de Proteção a Pessoas Ameaçadas

• PAC (exceto as ações delegadas)
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2. Classificação das transferências fiscais da União

Quanto aos requisitos legais

iv) Transferências Discricionárias por Delegação

São as transferências efetuadas entre entes federativos ou a consórcios públicos visando a
execução descentralizada de projetos e ações públicas de responsabilidade do concedente.

Exemplos:

• Fiscalização em Metrologia e Qualidade

• Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável
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2. Classificação das transferências fiscais da União

Quanto aos requisitos legais

v) Transferências Discricionárias para Organizações da Sociedade Civil

São os repasses efetuados pela administração pública para organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos visando a realização de atividades de interesse público.

Instrumentos legais para a celebração do contrato: termo de colaboração ou termo de fomento.

Lei 13.019/2014 (MROSC):

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm


2. Classificação das transferências fiscais da União

Quanto aos requisitos legais

vi) Transferências Discricionárias Voluntárias

São repasses entregues aos entes federativos a título de cooperação e que não decorrem de
determinação constitucional ou legal, mas exigem o atendimento de determinados requisitos
fiscais pelo beneficiário, exceto para casos específicos.

Visam a execução de um programa de governo em regime de mútua cooperação e, regra geral,
exigem contrapartida financeira por parte do beneficiário.

Instrumentos legais para a celebração: convênio ou contrato de repasse.
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2. Classificação das transferências fiscais da União

Orçamento impositivo:

EC nº 86, de 17 de março de 2015 – emendas individuais

EC nº 100, de 26 de junho de 2019 – emendas de bancada

EC nº 105, de 12 de dezembro de 2019 – cria transferências especiais

“As EPIs não podem ser enquadradas de forma geral e excludente na figura das transferências obrigatórias, e
tampouco na figura das transferências voluntárias, porque tais emendas impositivas atraem elementos jurídicos das
duas figuras e, portanto, configuram um terceiro tipo, de natureza sui generis.”

Parecer Plenário nº 1/2019/CNU/CGU/AGU – publicado em 12/04/2019 19

Classe Categoria Tipo

Quanto aos requisitos legais

Obrigatórias
Constitucionais
Legais

Discricionárias

Específicas
Por Delegação
Para Organizações da Sociedade Civil
Voluntárias



2. Classificação das transferências fiscais da União

a)   FPE

• Instrumento que dilui a concentração de receitas no nível federal e promove 
uma redistribuição de renda entre os entes federativos

• Segunda maior transferência da União. Inferior apenas aos repasses do FPM.

• 21,5% da arrecadação líquida do IR e IPI

• Estados possuem dois coeficientes, um definido no anexo da LC nº 62 e outro 
definido anualmente pelo TCU com base na população e renda domiciliar per 
capita. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp62.htm
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85% para regiões N, NE e CO, até a edição da LCP 143.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp62.htm


2. Classificação das transferências fiscais da União

b) FPM

• Também foi criado objetivando servir como instrumento de redistribuição de
renda e diluição da concentração de tributos na esfera federal

• 24,5% da arrecadação de IR e IPI (22,5% + duas parcelas de 1% entregues em
julho e dezembro)

• Segmentado em:

FPM-Capitais - 10% entregue aos municípios capitais de estados

FPM-Interior - 86,4% aos demais municípios

FPM-Reserva - 3,6% constituem uma reserva para suplementar a participação dos
municípios mais populosos (acima de 142.633 habitantes)
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2. Classificação das transferências fiscais da União

c) IPI-Exportação

• Compensa a perda de arrecadação após a desoneração das exportações

• 10% da arrecadação do IPI

• Estados repassam 25% de suas cotas para seus municípios, respeitando os
mesmos critérios de repasse utilizados nas transferências do ICMS

• Coeficientes calculados pelo TCU com base na participação do ente no total das
exportações de produtos industrializados, limitado a 20%
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2. Classificação das transferências fiscais da União

d) FUNDEB

• Fundo composto por 20% dos seguintes repasses e receitas:

FPE, FPM, IPI-Exportação, ICMS, Lei Kandir, ITCMD, IPVA e ITR

• Em seguida são distribuídos com base no número de alunos na rede pública de
ensino de cada ente.

• A União complementa o FUNDEB dos entes que não atingem o valor mínimo
nacional por aluno (COUN), até o limite de 10% do total do Fundo.
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2. Classificação das transferências fiscais da União

e) CIDE-Combustíveis

• Contribuição de intervenção no domínio econômico cujos valores devem ser
utilizados para financiar projetos ambientais, programas de infraestrutura de
transportes, e subsídios ao álcool combustível e gás natural

• 29% da arrecadação total é distribuído aos estados

• Estados devem repassar 25% para seus municípios

• Coeficientes estaduais calculados pelo TCU com base nos seguintes critérios:

 Extensão da malha viária pavimentada

 Consumo de combustível

 População

 10% distribuídos em parcelas iguais entre estados e DF
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2. Classificação das transferências fiscais da União

f) Repasse da Lei Kandir

• Assim como o IPI-Exportação, também foi uma compensação aos entes por conta
da desoneração das exportações

• Critério de repartição estabelecido pela LC nº 115 de 26/12/2002

• Estados devem repassar aos seus municípios 25% do valor recebido utilizando os
critérios de distribuição do ICMS

• Não houve repasses em 2019, e não estão previstos na LOA 2020.
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2. Classificação das transferências fiscais da União

g) FEX

• Repasse criado para complementar a compensação pela perda de arrecadação
com a desoneração das exportações

• Seus recursos precisam ser negociados para inclusão na Lei Orçamentária Anual.

• Coeficientes de repartição deste auxílio financeiro são definidos anualmente no
âmbito do CONFAZ.

• Estados também devem repassar 25% para seus municípios com base nos
coeficientes do ICMS

• Não houve repasses em 2019, e não estão previstos na LOA 2020.
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2. Classificação das transferências fiscais da União

h) Compensações Financeiras

• Estabelecidas para assegurar aos entes federativos participação no resultado da
exploração de petróleo, gás natural, recursos minerais ou de recursos hídricos
para fins de geração de energia elétrica.

• São formadas por três tipos de repasse:

 Royalties do Petróleo (ANP, PEA e FEP)

 Compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM)

 Compensação financeira pela exploração de recursos hídricos (CFURH)

 Inclui os Royalties de Itaipu

27
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3. Transferências fiscais da União no exercício de 2019
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R$ milhões (valores correntes)

Transferências Fiscais da União 2019 

Obrigatórias 369.499 
Constitucionais 282.497 

Legais 87.002 

Discricionárias 26.633 

Específicas 14.903 

Emendas 8.539 

Voluntárias 2.501 

Por delegação 690 

Total 396.132 

R$ milhões (valores correntes)

Principais Transferências Fiscais da União 2019 

FPM - Fundo de Participação dos Municípios 90.409 

FPE - Fundo de Participação dos Estados 77.950 

Saúde - Ações Elencadas no Anexo III da LDO 68.877 

FUNDEB - Distribuição das Retenções da União 41.234 

Royalties 38.785 

FUNDEB - Complementação da União 15.603 

Salário Educação 12.261 

Cessão Onerosa 11.730 

Emendas Parlamentares 8.539 

Despesas Discricionárias do SUS 6.529 

Educação - Ações Obrigatórias 5.708 

IPI-Exportação 4.281 

Programa de Aceletação do Crescimento - PAC 4.047 

Demais transferências 10.179 

Total 396.132 
Constitucionais

71%

Legais
22%

Específicas
4%

Emendas
2%

Voluntárias
1%

Por delegação
0%



3. Transferências fiscais da União no exercício de 2019
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R$ milhões (valores correntes)

Transferências Fiscais da União 2019 

Obrigatórias 369.499 
Constitucionais 282.497 

Legais 87.002 

Discricionárias 26.633 

Específicas 14.903 

Emendas 8.539 

Voluntárias 2.501 

Por delegação 690 

Total 396.132 

R$ milhões (valores correntes)

Principais Transferências Fiscais da União 2019 

FPM - Fundo de Participação dos Municípios 90.409 

FPE - Fundo de Participação dos Estados 77.950 

Saúde - Ações Elencadas no Anexo III da LDO 68.877 

FUNDEB - Distribuição das Retenções da União 41.234 

Royalties 38.785 

FUNDEB - Complementação da União 15.603 

Salário Educação 12.261 
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Emendas Parlamentares 8.539 

Despesas Discricionárias do SUS 6.529 

Educação - Ações Obrigatórias 5.708 

IPI-Exportação 4.281 

Programa de Aceletação do Crescimento - PAC 4.047 

Demais transferências 10.179 

Total 396.132 

FPM - Fundo de 
Participação dos 

Municípios
23%

FPE - Fundo de 
Participação dos 

Estados
20%

Saúde - Ações 
Elencadas no Anexo III 

da LDO
17%

FUNDEB - Distribuição 
das Retenções da União

10%

Royalties
10%

FUNDEB -
Complementação da União

4%

Salário Educação
3%

Cessão Onerosa
3%

Emendas 
Parlamentares

2%

Demais transferências
8%
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Decreto nº 6.170, de 2007

Dispõe sobre as normas relativas às transferências 
de recursos da União mediante convênios e 
contratos de repasse.

• Art. 18.  Os Ministros de Estado da Fazenda, do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da 
Transparência e Controladoria-Geral da União editarão ato 
conjunto para dispor sobre a execução do disposto neste 
Decreto.

32
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Palacio_do_Planalto.jpeg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Portaria 

Interministerial nº 

424, de 2016, do 

MF/MP/CGU

Estabelece normas para execução do estabelecido no
Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007.

• Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo 
convenente, conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis.
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Convenente deseja 
realizar uma ação 
pública relacionada ao 
edital

Concedente recebe 
propostas

Concedente divulga 
anualmente na 
Plataforma +Brasil sua 
relação de programas

Aceite

Celebrado o convênio, 
convenente fica obrigado 
a prestar contas dos 
recursos 

Lançamento 
de edital

Inscreve 
proposta

Assina-se:
 Termo de convênio
 Contrato de repasse

Obrigação 
gerada 

Critérios:
 Conveniência
 Oportunidade
 Requisitos fiscais

Aceite 

Análise
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5. CAUC: emprego e principais funcionalidades
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CAUC

FUNÇÃO

Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias,
instituído pela IN nº 2/2012 em substituição ao antigo Cadastro
Único de Convênio (a sigla CAUC foi mantida). A versão atual do
Cauc foi instituída pela IN nº 1/2017.

Facilitar o processo de verificação de parte dos requisitos fiscais
para a celebração de convênios com a União. Dos 26 requisitos, 15
são refletidos no CAUC.



5. CAUC: emprego e principais funcionalidades
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FACULTATIVO

A comprovação dos requisitos fiscais também pode ser feita sem o
auxílio do CAUC, mediante a apresentação da respectiva
documentação impressa junto ao órgão responsável.

STN

A STN é responsável por 7 dos requisitos apresentados no CAUC. Os
demais requisitos apresentados são espelhos de registos disponíveis
em sistemas de informações geridos por outros órgãos do Governo
Federal.
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Transferências destinadas a:
 Ações de saúde, educação e assistência social (art. 22, §12);
 Ações sociais ou ações em faixa de fronteira (art.22, §13);
 Emendas individuais e de iniciativa de bancada (CF, art. 166, § 16)

Exceções

Quando 
Comprovar

No momento da assinatura do instrumento, ou de seus aditivos de valor.

Qual CNPJ?
• Administração Direta: CNPJ Principal e CNPJ convenente, caso não

seja o principal (art. 22, §7°, I da PIM 424/2016);
• Administração Indireta: Apenas CNPJ convenente (art. 22, §7°, II);

• Consórcio público: Apenas CNPJ convenente (Lei nº 13.821/2019).

Comprovação dos Requisitos Fiscais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13821.htm#art1


Quem deve

comprovar?

3
9

 Estados, Distrito Federal e Municípios

(incluindo os Poderes e órgãos listados no art. 20 da LRF)

 Órgãos

 Entidades

 Organizações da Sociedade Civil

 Consórcios Públicos

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brasil_mapa_colorido.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Requisitos Fiscais – CAUC

Obrigações 
Financeiras

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

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 

Prestação de 
Contas de 
Convênio

2.1 Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente

2.1.1 SIAFI/Subsistema Transferências 

2.1.2 SICONV
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Requisitos Fiscais – CAUC

Obrigações de 
Transparência

3.1 Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal - RGF 

3.2 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO 

3.2.2 Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária ao Siconfi

3.2.3 Encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária ao Siope

3.3 Encaminhamento das Contas Anuais 

3.4 Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis 

3.5 Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDP
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Requisitos Fiscais – CAUC

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 

4.5 Regularidade quanto à Concessão de Incentivos Fiscais



5. CAUC: emprego e principais funcionalidades



5. CAUC: emprego e principais funcionalidades



5. CAUC: emprego e principais funcionalidades

Portaria 424/2016: Art. 12. O atendimento das exigências legais de regularidade,
para a celebração dos convênios e contratos de repasse com os consórcios públicos,
aplica-se ao próprio consórcio público envolvido e não aos entes federativos nele
consorciados.

Lei nº 11.107/2005: Art. 14. A União poderá celebrar convênios com os consórcios
públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas
públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos convênios de que trata o caput deste artigo,
as exigências legais de regularidade aplicar-se-ão ao próprio consórcio público
envolvido, e não aos entes federativos nele consorciados.

Alterada pela Lei 13.821, de 06 de 
maio de 2019.



5. CAUC: emprego e principais funcionalidades



5. CAUC: emprego e principais funcionalidades



5. CAUC: emprego e principais funcionalidades



Clicando-se no logo
do órgão responsável,

ocorre o redirecionamento
automático para o sistema
originário da informação.

5. CAUC: emprego e principais funcionalidades

49

Aceite

“!” indica que o requisito não pôde
ser comprovado. Nesses casos, o requisito
fiscal deve ser comprovado por outros
meios

!

Clicando-se no título obtém-se o detalhamento da
informação.

3.1
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5. CAUC: emprego e principais funcionalidades

Situação do CNPJ principal e dos demais
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Situação de todas OSC do município
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Situação de todas as UF, municípios de mesma UF ou capitais
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Lista dos CNPJs vinculados
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http://www.tesouro.gov.br/pt/web/stn/-/fale-conosco
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