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EMENTA: MEDIDA PROVISORIA N° 462/2009.
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM.
COMPOSICAO DA BASE DE CALCULO DO
DUODECIMO DAS CAMARAS MUNICIPAIS.
IMPOSSIBILIDADE.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos de no
19374/09, que cuidam de consulta formulada pelo vereador Vilmar Cardoso da
Silva, Presidente da Camara Municipal de Itapirapud, a qual indaga se o repasse
decorrente do Apoio Financeiro aos Municipios — AFM, criado no ano de 2009, a fim
de complementar transferéncias constitucionais do Fundo de Participagao dos
Municipios — FPM, faz parte da composicao da base de calculo do duodêcimo a ser
repassado ao Poder Legislativo municipal no ano de 2010.

A Auditoria de Contas Mensais de Gestao, nos termos do Parecer n°
003/2010 (fls. 5-8), pugnou pelo conhecimento da consulta e, no que tange ao
mêrito, disse que o repasse relativo ao Apoio Financeiro aos Municipios — AFM, nao
deve fazer parte da composicao da base de calculo do duodêcimo a ser repassado
ao Poder Legislativo municipal, "vez que nao tern natureza de receita auferida
atravès do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM."

Nesse sentido tambêm se manifestou a Procuradoria Gera! de Contas,
conforme o Parecer n° 1874/2010 (fls. 9-12), no qual disse que a entrega dos
valores pela Uniao, a titulo de Apoio Financeiro aos Municipios — AFM, criado por
forca da Medida ProvisOria n° 462/2009, nao comptie a base de calculo do
duodêcimo das Camaras Municipais, tampouco serao tais valores repassados no
exercicio de 2010.

E o relatOrio.

preenchidos
Analisando a documentacao que instrui os autos, temos que
os requisitos dos arts. 31 e 32, da Lei Organica deste Tribunal.

lembrar, em
Pois bem, passemos entao a analise da questa() suscitada, vale

tese, sem prejulgamento do caso concreto.
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Corn efeito, temos que raze° assiste tanto a Auditoria quanto
Procuradoria, sena° vejamos.

lmpende destacar, inicialmente, que a criaceo do Apoio Financeiro aos
Municipios — AFM, deu-se por meio da Medida ProvisOria n° 462/2009, e teve como
escopo amenizar as perdas corn a arrecadaceo no que tange aos municipios, vez
que a crise econOrnica mundial ocorrida no final do ano de 2008 afetou a
arrecadacao dos impostos que compOem a receita do Fundo de Participacao dos
Municipios — FPM.

No entanto, embora seja notOrio que grande parte dos municipios tern
como principal fonte de receita os recursos advindos do Fundo de Participacao dos
Municipios — FPM, o Apoio Financeiro aos Municipios — AFM corn esse nao se
confunde e, tampouco nao compOe a base de calculo do duodecimo a que tern
direito as Camaras Municipais no ano de 2010.

Tanto a assim que a Secretaria do Tesouro Nacional expediu a Nota
Tecnica n° 653/2009 — CCONT/STN, de 21.5.2009, a qual é suficiente para
esclarecer o assunto aqui abordado:

Nota Tecnica n° 653/2009 — CCONT/STN

( " )
2. 0 apoio financeiro de que trata a MP n° 462/2009 nao
se confunde com a receita recebida por meio do Fundo de
Participagao dos Municipios - FPM.
2.1. 0 referido apoio financeiro	 ester relacionado
transferencia de recursos da Uniao aos municipios e
devera ser registrada na Natureza de Receita 1721.99.00
Outras Transferencias da Uniao. Os 	 critêrios, prazos e
condigOes dessa transferencia estao previstos na Medida
ProvisOria n° 462, de 14 de maio de 2009.
2.2. A receita recebida por meio do FPM e registrada na
Natureza de Receita 1721.01.02 - Cota-parte do Fundo de
Participagao dos Municipios. Os criterios, prazos e
condicOes dessa transferencia estao previstos na
Constituicao Federal, art. 159, inciso I, alinea b, e
regulamentados na Lei n° 5.172/66 (COdigo Tributario
Nacional, na Lei Complementar 62/89, no Decreto-Lei n°
1.881/81, e na Decisao Normativa n° 	 92/2008, do Tribunal
de Contas da Uniao.
2.3. A transfer8ncia de recursos para o FPM é regular e
ester prevista na Constituicao; o	 apoio financeiro
eventual e tempordrio e foi autorizado e r<zulamentado
por Medida ProvisOria.
2.4. A base de cdlculo dos recursos que devem se
repassados ao FPM é a arr adagao	 impostos s re a
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renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados, e os recursos devem ser distribuidos
aos municipios de acordo com os criterios estabelecidos
pela Decisdo Normativa n° 92/2008, do	 TCU. Por outro
lado, o apoio financeiro de que trata a MP n° 462/2009
tem como base de calculo os valores efetivamente
repassados aos municipios, por meio do 	 FPM, durante o
exercicio de 2008, e o criterio de distribuicdo dos
recursos aos municipios é a variagão nominal negativa
entre os valores creditados ao FPM nos exercicios de 2008
e 2009.

Isso posto

RESOLVE,

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros
integrantes de seu Colegiado, a vista do entendimento retro, considerar que o
repasse relativo ao Apoio Financeiro aos Municipios — AFM, o qual foi criado por
meio da Lei 12.058/2009, nao compee a base de câlculo do duodêcimo das
CAmaras Municipais e, portanto, tais recursos não podem ser repassados no ano de
2010.

A Superintenddncia de Secretaria, para as providdncias.

TRIBUNAL D CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania,

Press en e: Cons. Walter`Rodrigues Relator	 - sivani de Oliveira

Olr

3. Cons.	 mondes Cruvinel 	 4. Cons.	 lo Rodri es de Freitas

5. Cons. Sebastião Monteiro

Fui presente: , Procurador Geral de Contas.
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