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APRESENTAÇÃO 

 
 

O Decreto Municipal nº 23.752, de 02 de janeiro de 2013, dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal manterem atualizados os documentos relativos às respectivas 

regularidades jurídica, fiscal e econômico-financeira, consolidadas no Serviço Auxiliar de Transferências 

Voluntárias – CAUC, instituído pela Instrução Normativa nº 02/12 da STN, que disciplina a coleta e o 

fornecimento de informações acerca dos requisitos fiscais para a celebração de convênios com a União. 

Esse Serviço atua como instrumento de auxílio para a verificação dos requisitos fiscais previstos no art. 

38 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011. Dos vinte e dois requisitos 

exigidos, treze podem ser verificados diretamente por meio do CAUC, de forma ágil e eficiente. 

A Controladoria Geral do Município –CGM, em articulação com a Casa Civil da Prefeitura tomaram a 

iniciativa de elaborar esta Cartilha de Orientações, de forma sintetizada e objetiva, para os Gestores, bem como 

os Coordenadores e Suplentes por eles designados, em atendimento ao Decreto supra mencionado, que irão 

trabalhar diretamente com o controle das providências para manutenção da adimplência e, também, com a 

solução de problemas relacionados à eventual inadimplência, do respectivo órgão e entidade.  

A Cartilha possui orientações gerais sobre o CAUC, seus objetivos, o que nele está compreendido, a 

forma de consulta, os itens que legalmente acarretam a inclusão dos órgãos e entidades no cadastro de 

inadimplentes caso as exigências legais não sejam comprovadas, as competências e responsabilidades dos 

servidores envolvidos no processo, além de diversas outras abordagens necessárias para melhor compreensão e 

agilização dos procedimentos pertinentes. 

É importante entender que a não adoção das medidas de regularização fiscal causará prejuízo tanto 

para o órgão ou a entidade inadimplente, quanto para os demais órgãos e entidades do Município de Salvador, 

já que a inadimplência de qualquer deles impossibilitará a habilitação de todos os demais para o recebimento 

de transferências voluntárias, através de convênios, repasses e etc. 

Deste modo, reiteramos a necessidade da contribuição de cada um de nós para mantermos o Município 

em situação adimplente de tal forma que possa captar novos recursos de vital importância para a manutenção 

e ampliação de benefícios a toda a sociedade soteropolitana. 

 

 
CELSO TADEU AZEVEDO SILVEIRA 

Controlador Geral do Município 
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 O QUE É O CAUC?  

 

 

O CAUC - Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, instituído pela IN nº 2, de 02 de 

fevereiro de 2012 da STN, consiste em um subsistema desenvolvido dentro do Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, disponibilizado em rede a todas unidades do governo 

federal e na internet, no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.  

Possui caráter informativo e facultativo, e espelha registros de informações que estiverem disponíveis nos 

cadastros de adimplência ou sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais, geridos pelo Governo 

Federal. 

É um instrumental facilitador disponível às partes, ao concedente1 e ao convenente2, no momento da 

formalização do convênio e do recebimento dos respectivos recursos. 

 

  

  

FIQUE POR DENTRO! 

 

São informações disponibilizadas pelo CAUC: 
 

• cadastros ou sistemas de registro de adimplência mantidos por órgãos ou entidades federais cuja 
responsabilidade esteja definida em lei; e  

 

• sistemas subsidiários de informações de caráter declaratório de natureza contábil, financeira ou fiscal, 
consideradas suficientes para verificação do atendimento de requisitos fiscais. 

 
O CAUC poderá gerar relatório a ser impresso e utilizado em instrução processual que vise à comprovação 

de regularidade fiscal, mediante assinatura do servidor federal responsável pela respectiva extração. 
  

 

 

 

 

 POR QUE A SIGLA CAUC ? 

 

A IN 02/12 cria o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias em substituição ao antigo 

Cadastro Único de Convênio, mantendo-se a sigla CAUC. 

 

 

 QUAIS OS OBJETIVOS DO CAUC? 

Tem como objetivo principal facilitar o conhecimento do cumprimento de condições para a efetivação de 

transferência voluntária, e dentre outros: 

� possibilitar aos convenentes agilidade e eficiência na comprovação de requisitos fiscais para 

recebimento de transferências voluntárias de recursos federais, exigíveis em razão de normas 

constitucionais e legais; 
 

� permitir o gerenciamento por parte dos convenentes, por meio de informações de acesso público, de 

sua situação quanto às condições para o oportuno recebimento de transferências voluntárias federais; 
 

                                                             
1  Concedente – é o Órgão ou Entidade da administração pública federal direta ou indireta responsável pela 
transferência de recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à 
execução do objeto do convênio. 
2 Convenente – é o Órgão ou Entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera de 
governo, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administração pública federal 
pactua a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco. 
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� prover os concedentes de alternativa para simplificar a verificação de cumprimento dos requisitos fiscais 

previstos no ordenamento jurídico, sem necessidade de apresentação de documentos, em processos 

que visem à celebração de instrumentos para transferências voluntárias de recursos federais. 

 

 QUAIS SÃO AS INFORMAÇÕES COMPREENDIDAS NO CAUC? 

 

O CAUC, destinado a permitir a verificação do atendimento, pelo beneficiário da transferência voluntária de 

recursos da União, das exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), do Decreto nº 6.170/2007, e 

da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011, compreende informações organizadas em itens, nos 

seguintes termos: 

 

I – OBRIGAÇÕES DE ADIMPLÊNCIA FINANCEIRA 

 

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

Trata-se de sistema de controle de inadimplência sob a responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional – PGFN e da Receita Federal do Brasil - RFB, integrantes do Ministério da Fazenda. 

Existem procedimentos administrativos próprios para eventual notificação ou informação prévia. A 

regularização se processa no órgão responsável (RFB ou PGFN) pela emissão da respectiva certidão 

conjunta de regularidade, após o cumprimento das obrigações devidas ou a interposição de medida judicial 

que suspenda a exigibilidade. 

Fundamento Legal: Inciso III do art. 38 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011. 

Validade: 180 dias. 

 

1.2 - Regularidade quanto a Contribuições Previdenciárias 
 

A regularização deste sistema se processa no órgão responsável (RFB) pela emissão da respectiva Certidão 

Negativa de Débito - CND previdenciária, após o cumprimento das obrigações principais ou acessórias, ou 

pela interposição de medida judicial que suspenda a exigibilidade. Um novo pedido de certidão poderá ser 

cadastrado 30 dias antes do vencimento da atual. 

Fundamento Legal: Inciso IV do art. 38 da Portaria nº 507/2011. 

Validade: 180 dias. 

 

1.3 - Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS  
 

Sistema de controle de inadimplência que possui a Caixa Econômica Federal como entidade responsável, 

inclusive pela regularização e pela emissão do respectivo Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, após o 

depósito dos valores pertinentes, a confirmação de adimplência ou a interposição de medida judicial que 

suspenda a exigibilidade. 

Fundamento Legal: Inciso VI do art. 38 da Portaria nº 507/2011. 

Validade: 30 dias. 

 

1.4 - Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos concedidos 

pela União  
 

Possui a STN como órgão responsável pela alimentação dos pagamentos de empréstimos e financiamentos 

efetivados pelos bancos concedentes ou diretamente à STN, sendo a atualização manual. 

Fundamento Legal: Inciso VIII do art. 38 da Portaria nº 507/2011. 

Validade: Diária. 

 

1.5 - Regularidade perante o Poder Público Federal 

A regularização se processa no órgão ou entidade responsável pela inscrição no Cadastro Informativo de 

Créditos não Quitados do Setor Público Federal. - CADIN. Somente o órgão ou entidade que inscreveu uma 

pessoa física ou jurídica naquele Cadastro é que pode retirar a inadimplência, segundo dispositivo da Lei n° 

10.522/2002. A inclusão no CADIN far-se-á 75 (setenta e cinco) dias após a comunicação ao devedor da 
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existência do débito passível de inscrição naquele Cadastro, fornecendo-se todas as informações 

pertinentes ao débito, conforme o § 2º do art. 2º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

Fundamento Legal: Inciso V do art. 38 da Portaria nº 507/2011. 

Validade: Diária. 

 

II – ADIMPLEMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS 

 

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

O órgão ou entidade federal responsável pela transferência voluntária (o concedente) informa a situação de 

adimplência ou inadimplência no SIAFI ou no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - 

SICONV, que gerará a atualização do registro no CAUC. Trata-se de dois sistemas de controle de 

inadimplência, utilizados conforme a data dos convênios firmados com a União: o SIAFI – Subsistema 

TRANSFERÊNCIAS e o SICONV. A notificação prévia é realizada por meio do encaminhamento de ofício pelo 

órgão concedente ao recebedor dos recursos. 

Fundamento Legal: Inciso VII do art. 38 da Portaria nº 507/2011. 

Validade: Diária. 

 

ATENÇÃO!  

 

O SIAFI permite a cada concedente controlar e registrar a prestação de contas de convênios com recursos 

federais firmados sob a égide da Instrução Normativa STN nº 1, de 15 de janeiro de 1997, para verificação de 

“Regularidade Quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais”, em relação aos convênios celebrados até 

29 de maio de 2008; 

 

O SICONV, gerido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SLTI-MP), permite a cada concedente controlar e registrar a prestação de contas de 

convênios firmados sob as Portarias Interministeriais MP/MF/CGU nº 127, de 2008 e nº 507, de 2011, para 

verificação de “Regularidade Quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais”, em relação aos convênios e 

contratos de repasse celebrados a partir de 30 de maio de 2008. 

 

 

III – OBRIGAÇÕES DE TRANSPARÊNCIA 

 

3.1 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal –RGF 
 

O convenente deve entregar o RGF na periodicidade prevista na LRF, para: 

 

(a) qualquer órgão ou entidade federal, quando esteja formalizando transferência voluntária. De posse da 

documentação, o concedente verifica se, de fato, houve a publicação do Relatório e, após, atualiza o 

registro no CAUC; 
 

(b) a CAIXA, quando da atualização do Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação - 

SISTN. Importante esclarecer que o SISTN não tem interação informatizada com o CAUC. Portanto, 

sempre que o ente providenciar a atualização do SISTN precisa solicitar ao funcionário da CAIXA a 

atualização manual do CAUC. 

 

Alternativamente, a publicação do RGF poderá ser comprovada por meio de declaração de publicação, 

assinada pelo secretário da fazenda (ou outro, competente para tal) juntamente com o comprovante de 

remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas por meio de recibo do protocolo, aviso de 

recebimento ou carta registrada. 

Fundamento Legal: Inciso XI do art. 38 da Portaria nº 507/2011. 

Validade: Quadrimestral. 
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3.2 - Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO  
 

A atualização deste item se dá de forma manual. O convenente entrega o RREO no prazo de 30 (trinta) dias 

após o encerramento de cada bimestre, para: 

 

(a) qualquer órgão ou entidade federal, quando esteja formalizando transferência voluntária. De posse da 

documentação, o concedente verifica se, de fato, houve a publicação do Relatório e, após, atualiza o 

registro no CAUC; 

 

(b) a CAIXA, quando da atualização do Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação - 

SISTN. Importante esclarecer que o SISTN não tem interação informatizada com o CAUC. Portanto, 

sempre que o ente providenciar a atualização do SISTN precisa solicitar ao funcionário da CAIXA a 

atualização manual do CAUC. 

 

Alternativamente, a publicação do RREO poderá ser comprovada por meio de declaração de publicação, 

assinada por secretário da fazenda (ou outro, competente para tal) juntamente com a remessa da 

declaração para o respectivo Tribunal de Contas por meio de recibo do protocolo, aviso de recebimento ou 

carta registrada. 

Fundamento Legal: Inciso XIV do art. 38 da Portaria nº 507/2011. 

Validade: Até 30 dias após cada bimestre. 
 
3.3 - Encaminhamento das Contas Anuais  
 

Deverá ser encaminhada até 30 de abril do exercício subsequente, cujo registro é procedido pela Secretaria 

do Tesouro Nacional, com base no SISTN, gerido pela Caixa e pela Secretaria do Tesouro Nacional, em 

regime de cooperação, e utilizada a modalidade de atualização manual. 

Fundamento Legal: Inciso XIII do art. 38 da Portaria nº 507/2011. 

Validade: Anual. 

 

IV – ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

 

4.1 - Exercício da Plena Competência Tributária 
 

Item de atualização manual. A exigência é comprovada por meio de apresentação de declaração do Chefe 
do Poder Executivo de que instituiu, previu e arrecadou os impostos de competência constitucional, 
juntamente com o comprovante de remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas por meio 
de recibo do protocolo, aviso de recebimento ou carta registrada. Os dados devem ser fornecidos pelo 
convenente à Caixa Econômica Federal (CAIXA), ou diretamente ao concedente, sendo a informação de 
natureza declaratória, ou seja, tem por origem as informações do próprio ente, consignadas no Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária – RREO, e cuja divulgação é obrigatória de acordo com a Lei.  
Fundamento Legal: Inciso I do art. 38 da Portaria nº 507/2011. 

Validade: Até 30 de abril do exercício subsequente. 

 

4.2 - Aplicação Mínima de recursos em Educação  
 

A informação é de natureza declaratória, com base nas informações do próprio ente, consignadas no 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE, do Ministério da Educação. Os 

dados fornecidos pelo ente federado já são disponibilizados na internet mediante acesso público. A 

regularização se processa com base nos dados constantes do SIOPE através do endereço 

(http://www.fnde.gov.br/index.php/sistemas-siope) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

- FNDE. O CAUC via interação informatizada, busca a informação naquele sistema e atualiza seu registro. 

Fundamento Legal: Inciso IX do art. 38 da Portaria nº 507/2011. 

Validade: Até 30 de abril do exercício subsequente. 
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4.3 - Aplicação Mínima de recursos em Saúde  
 

A regularização se processa com base nos dados constantes do Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde - SIOPS (http://siops.datasus.gov.br/) do Ministério da Saúde. A informação é de 
natureza declaratória, com base nas informações do próprio ente, consignadas no SIOPS. 
Fundamento Legal: Inciso X do art. 38 da Portaria nº 507/2011. 

Validade: Até 30 de abril do exercício subsequente. 

 

4.4 - Regularidade Previdenciária 
 

Constituída pela observância dos critérios e das regras gerais para a organização e o funcionamento dos 

regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, cujo “Certificado de Regularidade 

Previdenciária (CRP)” é emitido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS), do Ministério da 

Previdência Social (MPS), sendo válida no prazo e condições da respectiva certidão, utilizada a modalidade 

de atualização automática. 

Fundamento Legal: Inciso II do art. 38 da Portaria nº 507/2011. 

Validade: 180 dias. 

 

 

 

ATENÇÃO!  

 

O CAUC espelha as informações contidas em cadastros e sistemas específicos geridos pelo Governo Federal, 

eventuais solicitações de esclarecimento ou contestações a respeito de qualquer registro de informação, 

constante do Serviço Auxiliar, deverão ser apresentadas perante os órgãos ou entidades federais responsáveis 

pela atualização do pertinente registro do convenente. 

 

 

 QUAIS OS REQUISITOS NÃO ESPELHADOS NO EXTRATO DO CAUC QUE DEVEM SER COMPROVADOS? 

 

Conforme já mencionado todos os requisitos fiscais que devem ser verificados para realização das 

transferências voluntárias estão descritos no art. 38 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011, 

todavia os requisitos abaixo não constam no CAUC e devem ser necessariamente comprovados. 

REQUISITOS FISCAIS FONTE DE INFORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO 

Atendimento aos limites 

das dívidas consolidada 

e mobiliária, de 

operações de crédito, 

inclusive por 

antecipação de receita, 

despesa total com 

pessoal e inscrição em 

restos apagar. 

Esse requisito não se encontra espelhado no extrato do CAUC, devendo necessariamente ser 

comprovado conforme indicado nos subitens a seguir. 

O atendimento às exigências dos limites da “Dívida Consolidada e Mobiliária, de operações de 

crédito, inclusive por antecipação de receita”, “Despesa Total com Pessoal” e “Inscrição em 

Restos a Pagar”, são comprovadas mediante apresentação de certidão do Tribunal de Contas 

de vinculação. 

Na impossibilidade de a Corte de Contas emitir o referido documento, pode ser acatada 

declaração do secretário de finanças ou do secretário responsável pela divulgação de 

informações contábeis e fiscais atestando o cumprimento pelos Poderes e órgãos, 

juntamente com o comprovante de remessa da declaração para o respectivo Tribunal de 

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

O atendimento ao limite de inscrição em restos a pagar é exigível no último ano de mandato 

do titular do Poder Executivo local e constam no Relatório de Gestão Fiscal referente ao 

quadrimestre/ semestre final daquele último ano. 

A validade da declaração de cumprimento aos limites da “Dívida Consolidada e Mobiliária, de 

operações de crédito, inclusive por antecipação de receita”, “Despesa Total com Pessoal” e 
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“Inscrição em Restos a Pagar” é de 30 dias após o vencimento do quadrimestre/semestre 

seguinte ao de referência ou conforme validade da certidão do Tribunal de Contas. 

Regularidade das 

despesas de caráter 

continuado derivadas do 

conjunto das parcerias 

público-privadas. 

Esse requisito busca comprovar que as despesas de caráter continuado derivadas do conjunto 

das parcerias público-privadas já contratadas no ano anterior limitam-se a 3% da receita 

corrente líquida do exercício e que as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos 

subsequentes também se limitam a 3% da receita corrente líquida projetada para os 

respectivos exercícios. 

O atendimento ao requisito é comprovado por meio de declaração de regularidade quanto 

aos limites estabelecidos na Lei nº 11.079, de 30/05/2004, do chefe do poder executivo ou do 

secretário de finanças, juntamente com a remessa da declaração para o Tribunal de Contas 

competente por meio de recibo do protocolo, aviso de recebimento ou carta registrada com 

validade até 30 de janeiro do ano subsequente. 

Regularidade quanto ao 

pagamento de 

precatórios judiciais 

A comprovação da regularidade quanto ao pagamento de precatórios judiciais é feita por 

meio de certificado emitido pelo Cadastro de Inadimplentes do Conselho Nacional de Justiça 

(CEDIN), disponível na internet–

http://www.cnj.jus.br/cedin/public/EntidadeInadimplente/certidao, ou por meio de 

declaração de regularidade quanto ao pagamento de precatórios judiciais do chefe do poder 

executivo ou do secretário de finanças, juntamente com a remessa da declaração para o 

Tribunal de Justiça competente por meio de recibo do protocolo, aviso de recebimento ou 

carta registrada. 

Divulgação do requisito 

divulgação da execução 

orçamentária e 

financeira por meio 

eletrônico de acesso ao 

público 

A comprovação de divulgação da execução orçamentária e financeira por meio eletrônico de 

acesso ao público e de informações pormenorizadas relativas à receita e à despesa é feita por 

meio de declaração de cumprimento, juntamente com a remessa da declaração para o 

respectivo Tribunal de Contas por meio de recibo do protocolo, aviso de recebimento ou 

carta registrada. 

 

Inexistência de situação 

de vedação ao 

recebimento de 

transferências 

voluntárias 

A inexistência de situação de vedação ao recebimento de transferências voluntárias é 

comprovada por meio de declaração de que não realizou operação de crédito enquadrada no 

parágrafo 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 101/2000, juntamente com o comprovante 

de remessa da declaração ao respectivo Tribunal de Contas por meio de recibo do protocolo, 

aviso de recebimento ou carta registrada. 

Fundamento Legal: Incisos XII, XV, XVI, XVII, e XVIII do art. 38 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 

507/2011. 

 

 QUEM É RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS MUNICIPAIS NO CAUC?  
 

O titular ou dirigente máximo do órgão ou entidade que poderá designar um Coordenador e suplente, que 

ficarão responsáveis pelo cumprimento das competências dispostas no art. 15 do Decreto Municipal nº 

23.752/2013.  

 

 QUAIS AS COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DESIGNADO? 

 

Os Coordenadores designados pelos órgãos e entidades deverão adotar  providências para manter a 

regularidade Jurídica, fiscal e econômico – financeira do Município, através da atualização cadastrais 

necessárias e pelo acompanhamento sistemático do CAUC. 
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FIQUE POR DENTRO! 

 

• Regularidade jurídica: compreende a prova da atualidade dos dados cadastrais junto ao 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ da Receita Federal do Brasil, especialmente 
quando houver mudança da denominação, do endereço ou do responsável.  
 

• Regularidade fiscal: compreende a prova da atualidade das seguintes comprovações de 
regularidade: 
 

� CND do INSS - Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às 

de Terceiros;  

� CRF-FGTS - Certificado de Regularidade do FGTS; 

� CND Federal - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 

� CND Estadual - Certidão Negativa de Débitos Estaduais/SEF;  

� CND Municipal - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa 

do Município (obtida junto ao Município sede). 

 

• Regularidade econômico-financeira: compreende a inexistência de pendências ou restrições 

no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) e na 

prestação de contas de recursos recebidos da União. 

 

 

Para manter o CAUC atualizado, sem possíveis pendências, deverá o coordenador adotar as seguintes 

ações: 

 

� Acompanhar, semanalmente, a situação da regularidade do respectivo órgão ou entidade, adotando as 

providências cabíveis, conforme o caso; 

� Receber as notificações fiscais, ofícios, intimações ou apontamentos de débitos passíveis de gerar 

irregularidade jurídica, fiscal ou econômico-financeira, e encaminhar às áreas competentes e, se for o 

caso, à Procuradoria Geral do Município - PGM ou ao órgão jurídico que legalmente o assessore e 

represente, prestando todas as informações, especialmente quanto à natureza do débito, visando a 

regularização dentro do prazo concedido para tal finalidade; 

� Encaminhar cópia à Controladoria Geral do Município de todas as notificações fiscais, ofícios elou 

intimações recebidas por órgãos externos e que possam afetar as regularidades jurídica, fiscal ou 

econômico-financeira do órgão ou entidade, informando as providências tomadas; 

� Manter relação atualizada de todas as notificações fiscais, oficiais e intimações recebidas; 

� Acompanhar no SICONV, do Portal de Convênios do Governo Federal, os prazos para prestação de 

contas dos recursos federais e estaduais recebidos por meio de convênios; 

� Acompanhar o cumprimento das Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil- RFB e demais atos 

normativos referentes ao cumprimento das obrigações tributárias, quais sejam: Declaração de Débitos e 

Créditos Tributários Federais - DCTF, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

e Informações à Previdência Social- GFIP e Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - 

DIRPJ, dentre outras que se fizerem necessárias; 
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� Comunicar ao titular ou dirigente máximo do órgão ou entidade todas as medidas adotadas para 

garantir a manutenção das regularidades jurídica, fiscal e econômico-financeira; 

� Atualizar em todos os cadastros sempre que houver a mudança do titular ou dirigente máximo do órgão 

ou entidade, no prazo máximo de 10 (dez) dias da publicação do respectivo ato de nomeação ou 

designação. 

 

ATENÇÃO!  

 

Caberá ao titular ou dirigente máximo do órgão ou entidade determinar medidas para que as notificações 

fiscais recebidas, informando débitos ou restrições fiscais, sejam encaminhadas ao Coordenador no dia útil 

imediatamente posterior ao seu recebimento, para adoção das providências cabíveis. 

 

 

 

  
 

F IQU E POR DENTRO! 

  

Na hipótese de emissão de Certidão Positiva de Débitos, o órgão ou entidade responsável pelo 

acompanhamento do débito encaminhará, à Procuradoria Geral do Município - PGM ou ao órgão jurídico que 

legalmente o assessore e represente, bem como cópia à Controladoria Geral do Município, os dados e 

informações pertinentes, para adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.  

 

 

 

 QUEM SERÁ RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICA,  FISCAL 

E ECONÔMICO -  FINANCEIRADO MUNICÍPIO NO CAUC? 

 

A Controladoria Geral do Município – CGM é a responsável por fiscalizar, de forma sistemática e 

permanente, a execução das medidas que visem a regularidade fiscal do município. 

 

No caso de descumprimento das obrigações estabelecidas, a Controladoria Geral do Município comunicará, 

imediatamente, o fato ao titular ou dirigente máximo do órgão ou entidade para que adote as providências 

necessárias e promova a regularização das pendências existentes. 

 

O titular ou dirigente máximo do órgão ou entidade em que foi constatado o descumprimento das 

obrigações deverá apresentar as justificativas pertinentes e informar as medidas adotadas.  

 

 QUAIS AS SANÇÕES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 23.752/2013? 

 

De acordo com o art. 22 do Decreto Municipal nº 23.752/2013 o descumprimento das disposições 

referentes sujeita os agentes públicos, na esfera de suas atribuições, e solidariamente os titulares e dirigentes 

máximos dos órgãos e entidades, à responsabilização administrativa e civil. 

 

 COMO ACESSAR O CAUC? 

 

O Serviço informa a regularização de um item por meio do termo “Comprovado”. 

Para consultar basta acessar o endereço disponibilizado em sítio eletrônico mantido pela Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN-MF): 
 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias_voluntarias_novosite/index.asp 
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Selecionar a opção: 
 
II) Adimplência do conjunto de CNPJ dos órgãos da Administração Direta. 
 
 
Em seguida clicar na opção MUNICÍPIO, preencher, colocar o código de segurança e consultar. 
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Aparecerão os entes, selecionar SALVADOR (BA) 
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Selecionar o REQUISITO FISCAL que se deseja pesquisar. 
 

 
 

Quando o Portal do Serviço Auxiliar não puder apresentar a comprovação de exigência, ele nada informará 

a respeito (caso em que aparecerá o símbolo “[*]”).  Assim, a comprovação do atendimento dessa exigência 

deverá ocorrer por via documental. 
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IMPORTANTE 

 
É responsabilidade dos Estados, Distrito Federal e Municípios manter atualizadas as respectivas listas de CNPJ 
que contenham as denominações completas e os números de inscrição de cada órgão da Administração 
direta e entidade da Administração indireta, para viabilizar os critérios de pesquisa. 
 
 

 

ATENÇÃO!  

 

A Instrução Normativa RFB nº 1.077 de 29 de outubro de 2010 dispõe sobre o Centro Virtual de 

Atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil (e-CAC) que tem como objetivo propiciar o 

atendimento de forma interativa, por intermédio da Internet, no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB), no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. O acesso ao e-CAC será efetivado pelo próprio 

contribuinte, mediante a utilização de:  

I - certificados digitais válidos emitidos por Autoridades Certificadoras integrantes da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira (ICP-Brasil): e-CPF, e-PF, e-CNPJ ou e-PJ, observado o disposto no art. 1 º do Decreto n º 

4.414, de 7 de outubro de 2002; e  

I I  –  código de  acesso gerado n a p ágina  d a RFB.  

 

 COMO FUNCIONA O CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ)? 

Através do e-CNPJ a autenticidade e integridade na comunicação entre pessoas jurídicas e a Receita Federal 
é garantida. Ele funciona igual ao CNPJ tradicional, mas de forma digital. 

O e-CNPJ é a versão eletrônica do CNPJ, que garante a autenticidade e a integridade nas transações 
eletrônicas de pessoas jurídicas. Garante confiabilidade, privacidade, integridade e inviolabilidade em 
mensagens e em diversos tipos de transações realizadas via Internet. Além disso, o certificado digital tem 
validade jurídica para ser utilizado como assinatura de próprio punho, comprovando que seu proprietário 
concorda com o documento assinado. 

Este documento possibilita o cumprimento de obrigações acessórias, realização de consultas e atualização 
dos cadastros de contribuinte pessoa jurídica, obtenção de certidões da Receita Federal, cadastramento de 
procurações e acompanhamento de processos tributários através da Internet. 

 COMO FUNCIONA O CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF)? 

O e-CPF é um documento eletrônico em forma de certificado digital, que garante a autenticidade e a 
integridade na comunicação entre as pessoas físicas e a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Funciona 
exatamente como uma versão digital do CPF, sendo vinculado a ele. O e-CPF permite, entre outras aplicações, 
entregar declarações de renda e demais documentos eletrônicos com aposição de assinatura digital.  

O e-CPF possibilita às pessoas jurídicas outorgarem poderes a pessoa física que possua certificado digital, 
por intermédio de procuração, para utilização, em nome do outorgante dos serviços disponíveis nos diversos 
órgãos dos entes federativos. 

 COMO OBTER UM CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF E E-CNPJ)? 

O interessado na obtenção de um certificado digital e-CNPJ ou e-CPF deverá procurar uma Autoridade 

Certificadora Habilitada do ICP-Brasil ou acessar diretamente a página da Certificadora habilitada pela RFB, na 

internet, para o preenchimento e envio da solicitação para aquisição de certificado e-CPF ou e-CNPJ. 

Em se tratando de aquisição de certificado digital para órgãos e entidades filiais vinculados ao CNPJ matriz, 

não haverá necessidade de obtenção de e-CNPJ, devendo-se optar pela compra de e-CPF. As responsabilidades 

serão atribuídas através de procuração eletrônica outorgada pelo representante legal do CNPJ matriz ao e-CPF 

da pessoa física designada.  
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 SIGLAS 
 

- CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal. 

- CAIXA - Caixa Econômica Federal. 

- CAUC - Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias. 

- CND - Certidão Negativa de Débito. 

- CRF - Certificado de Regularidade do FGTS. 

- CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária. 

- DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. 

- DIRPJ - Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. 

- FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

- FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

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

- PGFN - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

- RFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

- RGF - Relatório de Gestão Fiscal. 

- RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 

- SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. 

- SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse. 

- SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. 

- SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. 

- SISTN - Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação. 

- STN - Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

 BASE LEGAL 
 

- Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

- Lei Federal nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

- Decreto Federal nº 6.170, de 25 de julho de 2007. 

- Instrução Normativa STN nº 1, de 15 de janeiro de 1997, revogada pela Instrução Normativa STN nº 2, 

de 02 de fevereiro de 2012. 

- Instrução Normativa RFB nº 1.077, de 29 de outubro de 2010. 

- Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de2008, revogada pela Portaria 

Interministerial MP/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011. 

- Decreto Municipal nº 23.752/2013, de 02 de janeiro de 2013. 

- Instrução Normativa SEFAZ nº 01, de 04 de junho de 2008. 

 


