CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.º 10, DE 2021
(Do Senado Federal)
OF. nº 88/2021 (SF)
Altera a Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020, e a Lei nº
14.029, de 28 de julho de 2020, para conceder prazo para que os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios executem atos de transposição e de
transferência e atos de transposição e de reprogramação,
respectivamente; altera a Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro
de 2016, para conceder prazo adicional para celebração de aditivos
contratuais e permitir mudança nos critérios de indexação dos contratos
de refinanciamento de dívidas; altera a Lei Complementar nº 159, de 19
de maio de 2017, para permitir o afastamento de vedações durante o
Regime de Recuperação Fiscal desde que previsto no Plano de
Recuperação Fiscal; altera a Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro
de 2021, para conceder prazo adicional para celebração de contratos e
disciplinar a apuração de valores inadimplidos de Estado com Regime de
Recuperação Fiscal vigente em 31 de agosto de 2020; e revoga o art. 27
da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º A transposição e a transferência de saldos financeiros de
que trata esta Lei Complementar aplicam-se até o final do exercício
financeiro de 2021.” (NR)
Art. 2º O art. 6º da Lei nº 14.029, de 28 de julho de 2020, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º O disposto nesta Lei aplica-se, alternativa ou
cumulativamente, durante:
I – a vigência de qualquer estado de calamidade pública
reconhecido pelo Congresso Nacional;
II – o exercício financeiro de 2021.” (NR)
Art. 3º A Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º-C. Fica a União impedida, até 31 de dezembro de 2021,
de aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação
de despesas do § 1º do art. 4º desta Lei Complementar e de exigir a
restituição prevista no § 2º do referido artigo.” (NR)
“Art. 12-A. ............................................................................
...........................................................................................................
§ 8º Aplicam-se aos contratos de que trata a Lei prevista no caput,
a partir da data de assinatura do termo aditivo, a redução da taxa de
juros e a mudança de índice de atualização monetária, quando indexado
ao IGP-M, para as condições previstas nos incisos I e II do caput do
art. 2º da Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014.” (NR)
Art. 4º O art. 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º .......................................................................................
..............................................................................................................
§ 2º As vedações previstas neste artigo poderão ser:
...............................................................................................................
II – afastadas, desde que previsto expressamente no Plano de
Recuperação Fiscal em vigor.
........................................................................................................”
(NR)
Art. 5º A Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 21. .........................................................................................
§ 1º .................................................................................................
I – incidência dos encargos contratuais de normalidade sobre cada
valor inadimplido, desde a data de sua exigibilidade até a data de
homologação do primeiro Regime de Recuperação Fiscal, no caso de
obrigações decorrentes da redução extraordinária integral das
prestações relativas aos contratos de dívidas administrados pela
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Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia concedida
em razão da primeira adesão ao Regime de Recuperação Fiscal;
II – incidência da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para os títulos federais sobre cada
valor inadimplido, desde a data de sua exigibilidade até a data de
homologação do primeiro Regime de Recuperação Fiscal, no caso de
obrigações inadimplidas referentes a operações de crédito com o
sistema financeiro e instituições multilaterais contratadas em data
anterior à homologação do pedido da primeira adesão ao Regime de
Recuperação Fiscal e cujas contragarantias não tenham sido executadas
pela União.
............................................................................................................
§ 6º Os valores não pagos em decorrência da retomada progressiva
de pagamentos prevista na primeira adesão ao Regime de Recuperação
Fiscal, relativos às dívidas administradas pela Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Economia e às obrigações inadimplidas
referentes a operações de crédito com o sistema financeiro e instituições
multilaterais contratadas em data anterior à homologação do pedido da
primeira adesão ao Regime de Recuperação Fiscal e cujas
contragarantias não tenham sido executadas pela União, serão
capitalizados nas condições do art. 2º da Lei Complementar nº 148, de
25 de novembro de 2014, e sua regulamentação, e incorporados ao saldo
do contrato de que trata o art. 9º-A da Lei Complementar nº 159, de 19
de maio de 2017.” (NR)
“Art. 23. É a União autorizada a celebrar com os Estados, até 31
de dezembro de 2021, contratos específicos com as mesmas condições
financeiras do contrato previsto no art. 9º-A da Lei Complementar nº
159, de 19 de maio de 2017, com prazo de 360 (trezentos e sessenta)
meses, para refinanciar os valores inadimplidos em decorrência de
decisões judiciais proferidas em ações ajuizadas até 31 de dezembro de
2020 que lhes tenham antecipado os seguintes benefícios da referida
Lei Complementar:
...............................................................................................................”
(NR)
Art. 6º Revoga-se o art. 27 da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de
2021.
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 24 de março de 2021.

Senador Rodrigo Pacheco
Presidente do Senado Federal
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI COMPLEMENTAR Nº 172, DE 15 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a transposição e a transferência de
saldos financeiros constantes dos Fundos de
Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, provenientes de repasses federais.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º Ficam autorizadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a
transposição e a transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores,
constantes de seus respectivos Fundos de Saúde, provenientes de repasses do Ministério da
Saúde.
Art. 2º A transposição e a transferência de saldos financeiros de que trata esta Lei
Complementar serão destinadas exclusivamente à realização de ações e serviços públicos de
saúde, segundo os critérios disciplinados pelos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141, de 13
de janeiro de 2012, e ficarão condicionadas à observância prévia pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios dos seguintes requisitos:
I - cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecidos em
atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde;
II - inclusão dos recursos financeiros transpostos e transferidos na Programação
Anual de Saúde e na respectiva lei orçamentária anual, com indicação da nova categoria
econômica a ser vinculada;
III - ciência ao respectivo Conselho de Saúde.
Art. 3º Estados, Distrito Federal e Municípios que realizarem a transposição ou a
transferência de que trata o art. 1º desta Lei Complementar deverão comprovar a execução no
respectivo Relatório Anual de Gestão.
Art. 4º Os valores relacionados à transposição e à transferência de saldos
financeiros de que trata esta Lei Complementar não serão considerados parâmetros para os
cálculos de futuros repasses financeiros por parte do Ministério da Saúde.
Art. 5º A transposição e a transferência de saldos financeiros de que trata esta Lei
aplicam-se tão somente durante a vigência do estado de calamidade pública de que trata o
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 15 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Luiz Henrique Mandetta

LEI Nº 14.029, DE 28 DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre a transposição e a reprogramação
de saldos financeiros constantes dos fundos de
assistência social dos Estados, do Distrito
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Federal e dos Municípios, provenientes de
repasses federais.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam autorizadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a
transposição e a reprogramação dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores,
constantes de seus respectivos fundos de assistência social, provenientes do Fundo Nacional de
Assistência Social, independentemente da razão inicial do repasse federal.
Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput deste artigo serão unificados em
rubrica orçamentária específica destinada à Proteção Social de Emergência.
Art. 2º A transposição e a reprogramação de saldos financeiros de que trata esta Lei
serão destinadas exclusivamente à realização de ações de assistência social, em conformidade
com a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para o atendimento de crianças e adolescentes,
idosos, mulheres vítimas de violência doméstica, população indígena e quilombola, pessoas
com deficiência e população em situação de rua ou em qualquer circunstância de extrema
vulnerabilidade decorrente de calamidade pública e para a ampliação do cadastro social
representado pelo Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e ficarão condicionadas
à observância prévia pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios dos seguintes
requisitos:
I - cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecidos em
atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Único de Assistência Social
(Suas);
II - inclusão dos recursos financeiros transpostos e reprogramados no Plano de
Assistência Social e na respectiva legislação orçamentária; e
III - prévia ciência, por escrito, das ações a serem desenvolvidas pelo Fundo, a cada
membro do respectivo Conselho de Assistência Social.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo, no que se refere ao tratamento
orçamentário da transposição, aplica-se à União.
§ 2º Os valores relacionados à transposição e à reprogramação de saldos financeiros
de que trata esta Lei não serão considerados parâmetros para os cálculos de futuros repasses
financeiros por parte do Ministério da Cidadania.
Art. 3º Os entes federativos que realizarem a unificação dos saldos na rubrica
orçamentária de Proteção Social de Emergência de que trata o art. 1º desta Lei deverão
comprovar a execução orçamentária no instrumento de prestação de contas, observados os
normativos aplicáveis à matéria disciplinados pelo Ministério da Cidadania.
Art. 4º A população em situação de rua será atendida, particularmente no que tange
a:
I - acesso a alimentação adequada, especialmente a restaurantes populares, com as
adequações necessárias para evitar contaminação por agentes infecciosos e aglomerações,
observado, em caso de emergência de saúde pública, o distanciamento social preconizado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) durante as refeições, com a disponibilização de
materiais de higiene necessários;
II - ampliação dos espaços de acolhimento temporário, com as adaptações
necessárias para garantir a vida, a saúde, a integridade e a dignidade dos acolhidos, com o
fornecimento de camas e colchões individuais, observado o distanciamento preconizado pela
OMS em caso de emergência de saúde pública;
III - disponibilização de água potável em todas as praças e logradouros públicos e
viabilização de imediato acesso aos banheiros públicos já existentes, sem prejuízo da
implantação de outros sanitários para uso público, assegurado o planejamento para a devida
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higienização;
IV - atendimento psicossocial.
§ 1º (VETADO).
§ 2º (VETADO).
Art. 5º Fica suspensa por 120 (cento e vinte) dias, contados de 1º de março de 2020,
a obrigatoriedade do cumprimento das metas e dos requisitos quantitativos e qualitativos
pactuados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios com a União no âmbito do
Suas, garantindo-lhes os repasses dos recursos pactuados, na sua integralidade. (Artigo vetado
pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado na Edição Extra
B do DOU de 6/11/2020)
Art. 6º O disposto nesta Lei aplica-se durante a vigência de qualquer estado de
calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de julho de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
André Luiz de Almeida Mendonça
Paulo Guedes
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias
Eduardo Pazuello
Onyx Lorenzoni
Damares Regina Alves (Assinaturas retificadas no DOU de 18/9/2020)

LEI COMPLEMENTAR Nº 156, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao
Distrito Federal e medidas de estímulo ao
reequilíbrio fiscal; e altera a Lei Complementar
nº 148, de 25 de novembro de 2014, a Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, a Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993,
e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
CAPÍTULO I
DO PLANO DE AUXÍLIO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
Seção I
Das Dívidas de que Tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro
de 1997, e a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto
de 2001, e as Dívidas com Recursos do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
.......................................................................................................................................................
Art. 4º Para celebração, lastreada no Acordo Federativo celebrado entre a União e
os entes federados em 20 de junho de 2016, dos termos aditivos de que tratam os arts. 1º e 3º
desta Lei Complementar, tendo em vista o que dispõe o art. 169 da Constituição Federal,
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respeitadas a autonomia e a competência dos entes federados, fica estabelecida a limitação,
aplicável nos dois exercícios subsequentes à assinatura do termo aditivo, do crescimento anual
das despesas primárias correntes, exceto transferências constitucionais a Municípios e
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, à variação da inflação,
aferida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou por outro
que venha a substituí-lo, a ser observada pelos Estados e pelo Distrito Federal, cabendo-lhes
adotar as necessárias providências para implementar as contrapartidas de curto prazo constantes
do Acordo acima referido.
§ 1º O não cumprimento da medida de que trata o caput implicará a revogação do
prazo adicional de que trata o art. 1º e da redução de que trata o art. 3º.
§ 2º Revogado o prazo adicional, ficam afastados seus efeitos financeiros, devendo
o Estado ou o Distrito Federal restituir à União os valores diferidos por força do prazo adicional
nas prestações subsequentes à proporção de um doze avos por mês, aplicados os encargos
contratuais de adimplência.
§ 3º A avaliação do cumprimento da medida de que trata o caput será regulamentada
por ato do Poder Executivo.
Art. 4º-A. Poderá ser firmado termo aditivo, conforme regulamento, para:
I - substituir as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de
despesas, estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 4º:
a) pelo recálculo com encargos de inadimplência dos valores não pagos à União em
decorrência da redução extraordinária de que trata o art. 3º e imputação desse montante ao saldo
devedor principal da dívida; ou
b) pelo compromisso de adimplemento com a União, referente ao Programa de
Reestruturação e de Ajuste Fiscal dos Estados e do Distrito Federal para os 3 (três) exercícios
subsequentes ao exercício de 2020, para os entes que não tenham usufruído dos benefícios do
art. 3º, aplicada aos entes, em caso de descumprimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o
saldo devedor principal da dívida;
II - converter as penalidades já aplicadas decorrentes do descumprimento da
limitação de despesas, estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 4º:
a) em recálculo com encargos de inadimplência dos valores não pagos à União em
decorrência da redução extraordinária de que trata o art. 3º e imputação desse montante ao saldo
devedor principal da dívida; ou
b) em compromisso de adimplemento com a União, referente ao Programa de
Reestruturação e de Ajuste Fiscal dos Estados e do Distrito Federal para os 3 (três) exercícios
subsequentes ao exercício de 2020, para os entes que não tenham usufruído dos benefícios do
art. 3º, aplicada aos entes, em caso de descumprimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o
saldo devedor principal da dívida;
III - prolongar a validade da limitação a que se refere o caput do art. 4º para os
exercícios de 2021 a 2023, em relação às despesas primárias correntes em 2020, excetuandose, ainda, as despesas:
a) custeadas com as transferências previstas no art. 166-A da Constituição Federal
e no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
b) em saúde e educação realizadas pelo ente em razão de eventual diferença positiva
entre a variação anual das bases de cálculo das aplicações mínimas de que tratam o § 2º do art.
198 e o art. 212 da Constituição Federal e a variação do IPCA no mesmo período.
Parágrafo único. A apuração da limitação de despesas será realizada com os
mesmos critérios contábeis utilizados para a definição da base de cálculo e considerará o
somatório das despesas dos exercícios financeiros sujeitos à referida limitação, conforme
regulamento. (Artigo acrescido pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
Art. 4º-B. Os Estados que assinarem os termos aditivos dos arts. 1º e 3º após 30 de
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março de 2020 poderão ser dispensados da limitação prevista no art. 4º se anuírem, para a
apuração do saldo devedor consolidado a que se refere o § 3º do art. 1º, ao recálculo dos valores
não pagos à União em decorrência da redução extraordinária de que trata o art. 3º com encargos
de inadimplência até 31 de outubro de 2019. (Artigo acrescido pela Lei Complementar nº 178,
de 13/1/2021)
Art. 4º-C. Fica a União impedida, até 30 de junho de 2021, de aplicar as penalidades
decorrentes do descumprimento da limitação de despesas do § 1º do art. 4º e de exigir a
restituição prevista no § 2º do referido artigo. (Artigo acrescido pela Lei Complementar nº 178,
de 13/1/2021)
Art. 4º-D. Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se regulamento o ato
do Presidente da República editado no uso da competência prevista no art. 84, inciso IV, da
Constituição Federal. (Artigo acrescido pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
Art. 5º Fica a União autorizada a receber as parcelas de dívida vencidas e não pagas
em decorrência de mandados de segurança providos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito
das discussões quanto à capitalização composta da taxa do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia - SELIC para efeito do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, em até vinte e quatro prestações mensais e consecutivas, devidamente
atualizadas pelos encargos de adimplência contratuais vigentes, vencendo-se a primeira em
julho de 2016, e sempre na data de vencimento estabelecida nos contratos de refinanciamento.
Parágrafo único. As prestações de que trata o caput serão apuradas pelo Sistema de
Amortização Constante - SAC.
.......................................................................................................................................................
Seção II
Das Dívidas de que Trata a Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993
Art. 12. É a União autorizada a efetuar a quitação das obrigações assumidas com
base na Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, que envolvam recursos oriundos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), perante a Caixa Econômica Federal, mediante cessão
definitiva dos direitos creditórios derivados das operações firmadas ao amparo da referida Lei
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, ou com as respectivas entidades da
administração indireta. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei Complementar nº 159,
de 19/5/2017)
Parágrafo único. As operações de que trata o caput são aquelas para as quais foram
mantidos os prazos, os encargos financeiros e as demais condições pactuadas nos contratos
originais, inclusive aquelas para as quais houve renegociação nos termos da Resolução nº 353,
de 19 de dezembro de 2000, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- CCFGTS.
Art. 12-A. A União poderá adotar nos contratos de refinanciamento de dívidas
celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 8.727, de 5 de novembro de
1993, mediante celebração de termo aditivo, prazo adicional de até 240 (duzentos e quarenta)
meses para o pagamento das dívidas refinanciadas cujos créditos sejam originalmente detidos
pela União ou por ela adquiridos.
§ 1º As operações de que trata o caput deste artigo não abrangem aquelas para as
quais foram mantidos os prazos, os encargos financeiros e as demais condições pactuadas nos
contratos originais.
§ 2º O novo prazo para pagamento será de até 240 (duzentos e quarenta) meses,
conforme efetivamente definido em cada um dos contratos vigentes, acrescido do prazo de que
trata o caput deste artigo.
§ 3º As prestações mensais e consecutivas serão calculadas com base na Tabela
Price, afastando-se as disposições contidas no art. 2º da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de
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1993.
§ 4º Para efeito de cálculo das prestações na forma do § 3º deste artigo, serão
considerados o saldo devedor e o prazo remanescente existentes na data de celebração do termo
aditivo, após a aplicação da extensão do prazo de que trata o caput deste artigo.
§ 5º Estão dispensados, para a assinatura do aditivo de que trata o caput deste artigo,
todos os requisitos legais exigidos para a contratação com a União, inclusive os dispostos no
art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 6º O prazo para a assinatura do termo aditivo a que se refere o caput deste artigo
é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado da data de publicação desta Lei Complementar.
§ 7º A concessão do prazo adicional de até 240 (duzentos e quarenta) meses de que
trata o caput deste artigo depende da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por
objeto a dívida ou o contrato ora renegociados, sendo causa de rescisão do termo aditivo a
manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações. (Artigo acrescido pela Lei
Complementar nº 159, de 19/5/2017)
Art. 13. A cessão de que trata o art. 12 desta Lei Complementar só poderá ser
realizada caso o Estado, o Distrito Federal e o Município, ou a respectiva entidade da
administração indireta, celebre, concomitantemente, perante o agente operador do FGTS,
repactuação da totalidade de suas dívidas decorrentes de financiamentos obtidos com recursos
do FGTS, vencidas e vincendas, derivadas de operações de crédito contratadas até 1º de junho
de 2001, abrangidas ou não pela Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, ainda que essas
dívidas tenham sido objeto de renegociação anterior. (“Caput” do artigo com redação dada
pela Lei Complementar nº 159, de 19/5/2017)
§ 1º É a União autorizada a conceder garantia à repactuação prevista no caput deste
artigo, mediante concessão de contragarantias por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, representadas por suas receitas próprias e pelos recursos de que tratam os arts. 155,
156, 157, 158 e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 da Constituição
Federal, conforme o caso. (Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 159, de
19/5/2017)
§ 2º A repactuação de que trata o caput obedecerá às mesmas condições aprovadas
pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CCFGTS para as
renegociações de dívidas dos demais agentes financeiros perante o FGTS.
§ 3º Para fins da repactuação prevista no caput, estão dispensados todos os
requisitos legais exigidos para a contratação com a União, bem como fica dispensada a
verificação dos requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para
a realização de operações de crédito e para a concessão de garantia pela União, sem prejuízo do
disposto nos incisos VII e VIII do art. 52 da Constituição Federal.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 148, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal; dispõe sobre critérios de
indexação dos contratos de refinanciamento da
dívida celebrados entre a União, Estados, o
Distrito Federal e Municípios; e dá outras
providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
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Complementar:
Art. 1º (VETADO).
Art. 2º A União adotará, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebradas
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com base, respectivamente, na
Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto
de 2001, e nos contratos de empréstimos firmados com os Estados e o Distrito Federal ao
amparo da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, as seguintes condições,
aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2013: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei
Complementar nº 151, de 5/8/2015)
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa nominal de 4% a.a. (quatro por
cento ao ano) sobre o saldo devedor previamente atualizado; e
II - atualização monetária calculada mensalmente com base na variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que venha a substituí-lo.
§ 1º Os encargos de que trata o caput ficarão limitados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os títulos federais.
§ 2º Para fins de aplicação da limitação referida no § 1º, será comparada
mensalmente a variação acumulada do IPCA + 4% a.a. (quatro por cento ao ano) com a variação
acumulada da taxa Selic.
§ 3º O IPCA e a taxa Selic estarão referenciados ao segundo mês anterior ao de sua
aplicação.
§ 4º (VETADO)
Art. 3º A União concederá descontos sobre os saldos devedores dos contratos
referidos no art. 2º, em valor correspondente à diferença entre o montante do saldo devedor
existente em 1o de janeiro de 2013 e aquele apurado utilizando-se a variação acumulada da taxa
Selic desde a assinatura dos respectivos contratos, observadas todas as ocorrências que
impactaram o saldo devedor no período. (Artigo com redação dada pela Lei Complementar nº
151, de 5/8/2015)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 159, DE 19 DE MAIO DE 2017
Institui o Regime de Recuperação Fiscal dos
Estados e do Distrito Federal e altera as Leis
Complementares nº 101, de 4 de maio de 2000,
e nº 156, de 28 de dezembro de 2016.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DAS VEDAÇÕES DURANTE O REGIME
DE RECUPERAÇÃO FISCAL
Art. 8º São vedados ao Estado durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal:
I - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração de membros dos Poderes ou de órgãos, de servidores e empregados públicos e de
militares, exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada em julgado, ressalvado o
disposto no inciso X do caput do art. 37 da Constituição Federal;
II - a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
III - a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
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IV - a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as
reposições de: (Inciso com redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
a) cargos de chefia e de direção e assessoramento que não acarretem aumento de
despesa; (Alínea acrescida pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
b) contratação temporária; e (Alínea acrescida pela Lei Complementar nº 178, de
13/1/2021)
c) (VETADO na Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
V - a realização de concurso público, ressalvada a hipótese de reposição prevista na
alínea 'c' do inciso IV; (Inciso com redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
VI - a criação, majoração, reajuste ou adequação de auxílios, vantagens, bônus,
abonos, verbas de representação ou benefícios remuneratórios de qualquer natureza, inclusive
indenizatória, em favor de membros dos Poderes, do Ministério Público ou da Defensoria
Pública, de servidores e empregados públicos e de militares; (Inciso com redação dada pela
Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
VII - a criação de despesa obrigatória de caráter continuado;
VIII - a adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória; (Inciso com
redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
IX - a concessão, a prorrogação, a renovação ou a ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, ressalvados os concedidos
nos termos da alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal; (Inciso com
redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
X - o empenho ou a contratação de despesas com publicidade e propaganda, exceto
para as áreas de saúde, segurança, educação e outras de demonstrada utilidade pública; (Inciso
com redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
XI - a celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros tipos de instrumentos que
envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos ou para organizações da
sociedade civil, ressalvados:
a) aqueles necessários para a efetiva recuperação fiscal;
b) as renovações de instrumentos já vigentes no momento da adesão ao Regime de
Recuperação Fiscal;
c) aqueles decorrentes de parcerias com organizações sociais e que impliquem
redução de despesa, comprovada pelo Conselho de Supervisão de que trata o art. 6º;
d) aqueles destinados a serviços essenciais, a situações emergenciais, a atividades
de assistência social relativas a ações voltadas para pessoas com deficiência, idosos e mulheres
jovens em situação de risco e, suplementarmente, ao cumprimento de limites constitucionais;
XII - a contratação de operações de crédito e o recebimento ou a concessão de
garantia, ressalvadas aquelas autorizadas no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal, na forma
estabelecida pelo art. 11;
XIII - a alteração de alíquotas ou bases de cálculo de tributos que implique redução
da arrecadação; (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
XIV - a criação ou majoração de vinculação de receitas públicas de qualquer
natureza; (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
XV - a propositura de ação judicial para discutir a dívida ou o contrato citados nos
incisos I e II do art. 9º; (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
XVI - a vinculação de receitas de impostos em áreas diversas das previstas na
Constituição Federal. (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
§ 1º O Regime de Recuperação Fiscal impõe as restrições de que trata o caput deste
artigo a todos os Poderes, aos órgãos, às entidades e aos fundos do Estado. (Parágrafo único
transformado em § 1º pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
§ 2º As vedações previstas neste artigo, desde que expressamente previsto no Plano,
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poderão ser, a partir do quarto exercício de vigência do Regime:
I - objeto de compensação; ou
II - excepcionalmente ressalvadas. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº
178, de 13/1/2021)
§ 3º A compensação prevista no inciso I do § 2º deste artigo, previamente aprovada
pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, se dará por ações:
I - com impactos financeiros iguais ou superiores ao da vedação descumprida; e
II - adotadas no mesmo Poder ou no Tribunal de Contas, no Ministério Público e
na Defensoria Pública. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
§ 4º É vedada a compensação de aumento de despesa primária obrigatória de caráter
continuado com receitas não recorrentes ou extraordinárias. (Parágrafo acrescido pela Lei
Complementar nº 178, de 13/1/2021)
§ 5º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo
determinado. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
§ 6º Ressalva-se do disposto neste artigo a violação com impacto financeiro
considerado irrelevante, nos termos em que dispuser o Plano de Recuperação Fiscal. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
§ 7º Ato do Ministro de Estado da Economia disciplinará a aplicação do disposto
nos §§ 2º e 3º. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
CAPÍTULO VI
DAS PRERROGATIVAS DO ESTADO
Art. 9º Durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, desde que assinado o
contrato previsto no art. 9º-A, a União: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei
Complementar nº 178, de 13/1/2021)
I - concederá redução extraordinária das prestações relativas aos contratos de
dívidas administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia
contratados em data anterior ao protocolo do pedido de adesão ao Regime de Recuperação
Fiscal de que trata o art. 4º; (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
II - poderá pagar em nome do Estado, na data de seu vencimento, as prestações de
operações de crédito com o sistema financeiro e instituições multilaterais, garantidas pela
União, contempladas no pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal e contratadas em
data anterior ao protocolo do referido pedido, sem executar as contragarantias correspondentes.
(Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
§ 1º O benefício previsto no inciso I será aplicado regressivamente no tempo, de tal
forma que a relação entre os pagamentos do serviço das dívidas estaduais e os valores
originalmente devidos das prestações dessas mesmas dívidas será zero no primeiro exercício e
aumentará pelo menos 11,11 (onze inteiros e onze centésimos) pontos percentuais a cada
exercício financeiro. (Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 178, de
13/1/2021)
§ 2º O benefício previsto no inciso II será aplicado regressivamente no tempo, de
tal forma que a União pagará integralmente as parcelas devidas durante a vigência do Regime,
mas a relação entre os valores recuperados por ela dos Estados e os valores originalmente
devidos das prestações daquelas dívidas será zero no primeiro exercício e aumentará pelo
menos 11,11 (onze inteiros e onze centésimos) pontos percentuais a cada exercício financeiro.
(Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
§ 3º Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º, entende-se como valores originalmente
devidos aqueles apurados de acordo com as condições financeiras previstas nos contratos
referidos nos incisos I e II do caput. (Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº
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178, de 13/1/2021)
§ 4º O disposto nos §§ 1º e 2º do art. 7º-C será aplicado a partir do exercício
financeiro subsequente ao da verificação de descumprimento das obrigações estabelecidas nos
incisos II a IV do art. 7º-B. (Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 178, de
13/1/2021)
§ 5º Ato do Ministro de Estado da Economia poderá estabelecer a metodologia de
cálculo e demais detalhamentos necessários à aplicação do disposto neste artigo. (Parágrafo
com redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
§ 6º A redução imediata das prestações de que trata este artigo não afasta a
necessidade de celebração de termo aditivo para cada um dos contratos renegociados.
§ 7º (Revogado pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
§ 8º (Revogado pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
§ 9º (Revogado pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
§ 10. Não se aplica o disposto neste artigo às operações de crédito contratadas ao
amparo do art. 11. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
Art. 9º-A. É a União autorizada a celebrar com o Estado cujo pedido de adesão ao
Regime de Recuperação Fiscal tenha sido aprovado, nos termos do art. 4º, contrato de
refinanciamento dos valores não pagos em decorrência da aplicação do art. 9º e do disposto na
alínea "a" do inciso II do art. 4º-A.
§ 1º O contrato de refinanciamento do Regime de Recuperação Fiscal previsto no
caput deverá:
I - estabelecer como:
a) encargos de normalidade: os juros e a atualização monetária nas condições do
art. 2º da Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, e sua regulamentação; e
b) encargos moratórios: os previstos no § 11 do art. 3º da Lei nº 9.496, de 11 de
setembro de 1997;
II - prever que o Estado vinculará em garantia à União as receitas de que trata o art.
155 e os recursos de que tratam o art. 157 e a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput do art.
159, todos da Constituição Federal;
III - definir prazo no qual deverá ser apresentada comprovação do pedido de
desistência pelo Estado das ações judiciais que discutam dívidas ou contratos de
refinanciamento de dívidas pela União administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional ou
a execução de garantias e contragarantias pela União em face do respectivo ente federado.
§ 2º O refinanciamento de que trata o caput será pago em parcelas mensais e
sucessivas apuradas pela Tabela Price, nas seguintes condições:
I - com o primeiro vencimento ocorrendo no primeiro dia do segundo mês
subsequente ao da homologação do Regime e prazo de pagamento de 360 (trezentos e sessenta)
meses, se o Regime tiver sido homologado; ou
II - com o primeiro vencimento ocorrendo na data prevista no contrato e prazo de
pagamento de 24 (vinte e quatro) meses, em caso de não homologação do Regime no prazo
previsto no contrato.
§ 3º Os valores não pagos em decorrência da aplicação do previsto na alínea "a" do
inciso II do art. 4º-A e do art. 9º serão incorporados ao saldo devedor do contrato nas datas em
que as obrigações originais vencerem ou forem pagas pela União.
§ 4º Em caso de não homologação do Regime no prazo previsto no contrato:
I - os valores não pagos em decorrência da aplicação do previsto na alínea "a" do
inciso II do art. 4º-A serão capitalizados de acordo com os encargos moratórios previstos na
alínea "b" do inciso I do § 1º deste artigo; e
II - a diferença entre o resultado da aplicação do inciso I deste parágrafo e do
disposto no § 3º será incorporada ao saldo devedor do contrato de refinanciamento.
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§ 5º Ato do Ministro de Estado da Economia estabelecerá a metodologia de cálculo
e demais detalhamentos necessários à aplicação do disposto neste artigo. (Artigo acrescido pela
Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
Art. 10. Durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, fica suspensa a
aplicação dos seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:
I - art. 23; (Alínea com redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 13/1/2021)
II - alíneas "a" e "c" do inciso IV do § 1º do art. 25, ressalvada a observância ao
disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal;
III - art. 31.
Parágrafo único. Para os Estados que aderirem ao Regime de Recuperação Fiscal,
o prazo previsto no caput do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será o
mesmo pactuado para o Plano de Recuperação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 178, DE 13 DE JANEIRO DE 2021
Estabelece o Programa de Acompanhamento e
Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do
Equilíbrio Fiscal; altera a Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, a Lei Complementar
nº 156, de 28 de dezembro de 2016, a Lei
Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017,
a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de
2020, a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de
1997, a Lei nº 12.348, de 15 de dezembro de
2010, a Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012, e
a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
.......................................................................................................................................................
Art. 21. O Estado com Regime de Recuperação Fiscal vigente em 31 de agosto de
2020 poderá pedir nova adesão ao Regime, nos termos da Lei Complementar nº 159, de 19 de
maio de 2017, e suas alterações, se o pedido for protocolado até o último dia útil do quarto mês
subsequente ao da publicação desta Lei Complementar.
§ 1º Os valores referentes a obrigações vencidas até a data da primeira adesão do
Estado ao Regime de Recuperação Fiscal e não pagas por força de decisão judicial serão
incorporados à conta gráfica naquela data, constituindo seu saldo inicial, com:
I - incidência dos encargos contratuais de normalidade sobre cada valor
inadimplido, desde a data de sua exigibilidade até a data de homologação do novo Regime de
Recuperação Fiscal, no caso de obrigações decorrentes da redução extraordinária integral das
prestações relativas aos contratos de dívidas administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional
do Ministério da Economia concedida em razão da primeira adesão ao Regime de Recuperação
Fiscal;
II - incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para os títulos federais sobre cada valor inadimplido, desde a data de sua exigibilidade
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até a data de homologação do novo Regime de Recuperação Fiscal, no caso de obrigações
inadimplidas referentes a operações de crédito com o sistema financeiro e instituições
multilaterais contratadas em data anterior à homologação do pedido da primeira adesão ao
Regime de Recuperação Fiscal e cujas contragarantias não tenham sido executadas pela União.
§ 2º Os valores não pagos das dívidas relativas às obrigações decorrentes da redução
extraordinária integral das prestações relativas aos contratos de dívidas administrados pela
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia concedida em razão da primeira
adesão ao Regime de Recuperação Fiscal e às obrigações inadimplidas referentes a operações
de crédito com o sistema financeiro e instituições multilaterais contratadas em data anterior à
homologação do pedido da primeira adesão ao Regime de Recuperação Fiscal e cujas
contragarantias não tenham sido executadas pela União, bem como o saldo da conta gráfica
apurado na forma do § 1º, serão capitalizados nas condições do art. 2º da Lei Complementar nº
148, de 25 de novembro de 2014, e sua regulamentação, e incorporados ao saldo do contrato de
que trata o art. 9º-A da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017.
§ 3º As possibilidades de incorporação mencionadas nos §§ 1º e 2º deste artigo
aplicam-se também às inadimplências relativas a operações garantidas pela União de natureza
distinta daquela de que trata o inciso II do referido § 1º, cuja recuperação dos valores honrados
pela União tenha sido suspensa por força de decisões judiciais proferidas no âmbito de ações
ajuizadas até 30 de outubro de 2019.
§ 4º Protocolado o pedido referido no caput deste artigo, o Ministério da Economia
publicará em até 10 (dez) dias o resultado do pedido de adesão do Estado.
§ 5º O deferimento do pedido de nova adesão de que trata o caput implica
encerramento do Regime de Recuperação Fiscal vigente.
Art. 22. É a União autorizada a contratar diretamente o Banco do Brasil S.A. para,
na qualidade de seu agente financeiro, administrar os créditos decorrentes de operações
firmadas ao amparo da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, e desta Lei
Complementar, com poderes para representá-la em eventuais instrumentos contratuais
concernentes a tais créditos, aplicando-se, para fins de remuneração do contratado, o disposto
no art. 9º da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.
Art. 23. É a União autorizada a celebrar com os Estados, em até 90 (noventa) dias
da publicação desta Lei Complementar ou da homologação da adesão ao Regime de
Recuperação Fiscal, o que ocorrer por último, contratos específicos com as mesmas condições
financeiras do contrato previsto no art. 9º-A da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de
2017, com prazo de 360 (trezentos e sessenta meses), para refinanciar os valores inadimplidos
em decorrência de decisões judiciais proferidas em ações ajuizadas até 31 de dezembro de 2019
que lhes tenham antecipado os seguintes benefícios da referida Lei Complementar:
I - redução extraordinária integral das prestações relativas aos contratos de dívidas
administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia; e
II - suspensão de pagamentos de operações de crédito com o sistema financeiro e
instituições multilaterais cujas contragarantias não tenham sido executadas pela União.
§ 1º Os valores de que tratam os incisos I e II do caput serão incorporados ao saldo
devedor do contrato de refinanciamento, considerando:
I - os encargos de adimplência pertinentes a cada contrato original, no caso dos
relativos ao inciso I; e
II - a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para
os títulos federais, no caso dos relativos ao inciso II.
§ 2º Os saldos devedores dos refinanciamentos de que trata este artigo serão
consolidados nos saldos dos refinanciamentos previstos no art. 9º-A da Lei Complementar nº
159, de 19 de maio de 2017, caso o Estado adira ao Regime de Recuperação Fiscal utilizando
as prerrogativas do art. 9º da referida Lei Complementar.
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§ 3º O disposto no § 1º aplica-se também às parcelas de que tratam os arts. 3º e 5º
da Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, pendentes de pagamento.
§ 4º O prazo em que os pagamentos dos contratos de dívidas referidas no caput
tiverem sido suspensos em decorrência de decisão judicial não será computado para fins das
prerrogativas definidas nos incisos I e II do art. 9º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio
de 2017.
§ 5º A eficácia dos contratos específicos celebrados em decorrência da autorização
prevista neste artigo estará condicionada à apresentação, pelo Estado, em até 30 (trinta) dias
contados das datas de suas assinaturas, dos protocolos dos pedidos de desistência perante os
juízos das respectivas ações judiciais.
§ 6º Ato do Ministro de Estado da Economia estabelecerá os critérios e as condições
necessárias à aplicação do disposto neste artigo.
Art. 24. É a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia autorizada
a realizar o pagamento de faturas referentes à participação do País nos foros, grupos e iniciativas
internacionais discriminados no art. 5º da Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012, a partir de 1º
de janeiro de 2019.
Art. 25. O art. 5º da Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 5º É o Poder Executivo federal autorizado a contribuir para a
manutenção dos seguintes foros, grupos e iniciativas internacionais, nos
montantes que venham a ser atribuídos ao Brasil nos orçamentos desses
respectivos foros, grupos e iniciativas internacionais, nos limites dos recursos
destinados, conforme o caso, à Unidade de Inteligência Financeira ou à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria Especial de
Comércio Exterior e Assuntos Internacionais e à Secretaria do Tesouro
Nacional, consoante a Lei Orçamentária Anual:
..........................................................................................................................
X - Rede de Relações Fiscais entre os Níveis de Governo (Network on Fiscal
Relations across Levels of Government); e
XI - Grupo de Trabalho sobre Gestão da Dívida Pública (Working Party on
Public Debt Management)." (NR)
Art. 26. (VETADO).
Art. 27. No exercício de 2021, os limites para a contratação de operações de crédito
para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em proporção de suas receitas correntes
líquidas no exercício anterior, serão de:
I - 12% (doze por cento), para os entes com classificação A quanto à capacidade de
pagamento e dívida consolidada inferior ou igual a 60% (sessenta por cento) da receita corrente
líquida no exercício anterior;
II - para os entes com classificação B quanto à capacidade de pagamento:
a) 8% (oito por cento), se a dívida consolidada tiver sido inferior ou igual a 60%
(sessenta por cento) da receita corrente líquida no exercício anterior;
b) 6% (seis por cento), se a dívida consolidada tiver sido superior a 60% (sessenta
por cento) e inferior ou igual a 150% (cento e cinquenta por cento) da receita corrente líquida
no exercício anterior;
c) 4% (quatro por cento), se a dívida consolidada tiver sido superior a 150% (cento
e cinquenta por cento) da receita corrente líquida no exercício anterior;
III - 3% (três por cento), para os entes com classificação C quanto à capacidade de
pagamento, desde que adiram ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal.
§ 1º Para aplicação do disposto neste artigo, serão consideradas:
I - a metodologia de apuração da dívida consolidada e da receita corrente líquida
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utilizada para a avaliação do Programa de Acompanhamento Fiscal;
II - a última classificação quanto à capacidade de pagamento realizada pelo
Ministério da Economia.
§ 2º Os percentuais de que trata o caput serão acrescidos em 3 (três) pontos
percentuais da receita corrente líquida se o Estado, o Distrito Federal ou o Município:
I - tiver sido classificado como A ou B quanto à capacidade de pagamento; e
II - tiver cumprido as metas e compromissos previstos no Programa de
Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou no Programa de Acompanhamento Fiscal referente ao
exercício financeiro anterior ao do cálculo.
§ 3º (VETADO).
Art. 28. Os contratos de dívida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
garantidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, com data de contratação anterior a 1º de julho
de 2020, que se submeterem ao processo de reestruturação de dívida poderão ser objeto de
securitização, conforme ato do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, se
atendidos os seguintes requisitos:
I - enquadramento como operação de reestruturação de dívida, conforme legislação
vigente e orientações e procedimentos da Secretaria do Tesouro Nacional;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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