
TCE-RJ 
PROCESSO Nº 205.528-8/11 
RUBRICA                   FLS.:  

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO MARCO ANTONIO BARBOSA DE ALENCAR 

 

VOTO REVISOR   GC-3 
Processo:  TCE-RJ nº 205.528-8/11 
Origem:   Prefeitura Municipal de Itaguaí 
Assunto: Prestação de Contas de Administração Financeira 
Chefe do Poder Executivo: Sr. Carlo Busatto Junior 
Período de Gestão: 01/01/2010 a 31/12/2010 

 
Trata o processo da Prestação de Contas da Administração Financeira 

do Município de Itaguaí, relativa ao exercício de 2010. 
 
O Corpo Instrutivo, após o exame das peças que integram estes autos, 

propõe a emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das contas do Chefe 
do Poder Executivo.  

 
O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Horácio 

Machado Medeiros, opina no mesmo sentido. 
 
Acompanhando a instrução, o Conselheiro-Relator José Maurício de 

Lima Nolasco, em Sessão de 20/10/11, proferiu voto pela emissão de Parecer 
Prévio Contrário, face à seguinte irregularidade: 
 
- Utilização de 91,50% dos recursos recebidos do FUNDEB em 2009, 
restando a empenhar 8,50%, em desacordo com o art. 21 da Lei 11.494/07 
que estabelece que os recursos deste Fundo serão utilizados no exercício 
financeiro em que lhes forem creditados. 
 
É O RELATÓRIO. 
 

Divirjo do Corpo Instrutivo, do Ministério Público Especial e do 
Conselheiro Relator com base no seguinte entendimento: 

 
Verifico que o Anexo 10 da Lei 4.320/64 (fl. 113) registra um excesso 

de arrecadação na rubrica FUNDEB de R$ 4.098.592,61, e que o extrato bancário 
(fl. 274/275) demonstra que no período compreendido entre 14/12 e 30/12/2010, 
houve o ingresso de recursos no montante de R$ 2.597.574,77, fato que dificultou 
o cumprimento do disposto no referido diploma legal (art. 21 da Lei 11.494/07). 

 
Assim, desconsiderando os recursos aportados no período sobredito, 

obtêm-se o seguinte resultado: 
 

                                                                                                R$ 

Total das Receitas recebidas do FUNDEB no exercício de 2010, acrescida do 
total das receitas de aplicação financeira (A) 

38.820.450,47 

Exclusão da receita recebida no período de 14/12 a 31/12/2010 (B) (2.597.574,77) 

Total das receitas após exclusão (C) = (A – B) 36.222.875,70 

Despesa empenhada com recursos recebidos do FUNDEB no exercício de 2010 (D) 35.425.913,97 

Cancelamento realizados em 2011 relativos a restos a pagar de 2010 (E) 0,00 

Percentual atingido - mínimo = 95% (D-E)/C 97,80% 
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Dessa forma, verifica-se que o gestor teria cumprido o percentual 
mínimo de 95%, caso não tivesse ocorrido o ingresso de recursos no período 
compreendido entre 14/12 e 30/12/2010, no montante de R$ 2.597.574,77.  

 
Esclareço que situação semelhante foi apreciada nos processos TCE-

RJ nºs 205.390-9/11 (Japeri) e 205.785-8/11 (Itaboraí), que obtiveram do Plenário 
desta Corte parecer prévio favorável. 

 
Verifico, também, que em suas razões de defesa o jurisdicionado 

alegou, em síntese, ter empenhado e pago despesas com as contribuições 
patronais na fonte ordinários. Todavia, afirma que deveria tê-lo feito na fonte 
FUNDEB. Assim, chegaria a percentual superior a 95% dos recursos do FUNDEB 
aplicados em 2010. 

 
Alega, ainda, que tais despesas foram saneadas mediante ajuste 

financeiro, através de transferência eletrônica da conta específica do FUNDEB 
para conta do Tesouro, submetendo à consideração e parecer do Conselho 
Municipal do FUNDEB, que concluiu pelo seu saneamento, conforme fls. 950v. 

 
O Conselheiro Relator não acatou tal ponderação. 
 
Diante do exposto, entendo sanada a irregularidade apontada, cujo 

fato será alvo de RESSALVA e DETERMINAÇÃO na conclusão de meu Voto.  
 

CONCLUSÃO 

 
CONSIDERANDO que esta Colenda Corte, nos termos dos artigos 75 

da Constituição Federal e 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já com 
as alterações dadas pela Emenda Constitucional n.º 04/91, é responsável pela 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos 
municípios do Estado; 

 
CONSIDERANDO, com fulcro nos artigos 125, incisos I e II, da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, também com as alterações da Emenda 
supramencionada, e 115, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, ser de 
competência desta Corte emitir Parecer Prévio sobre as contas dos municípios e 
sugerir as medidas convenientes para a final apreciação da Câmara Municipal; 

 
CONSIDERANDO que o Parecer Prévio do Tribunal de Contas deve 

refletir a análise técnica das Contas examinadas, ficando o julgamento das 
mesmas sujeito às Câmaras Municipais; 

 
CONSIDERANDO que as impropriedades detectadas, de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, foram evidenciadas 
no decorrer da análise efetuada; 
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CONSIDERANDO que, nos termos da legislação em vigor, o Parecer 
Prévio e o subseqüente julgamento da Câmara dos Vereadores não eximem as 
responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de 
pessoas que geriram numerários, valores e bens municipais, os quais, estando 
sob jurisdição desta Corte, estão sendo e/ou serão objeto de fiscalização e 
julgamento por este Tribunal de Contas; 

 
Considerando o minucioso e detalhado exame do Corpo Instrutivo; 
 
Considerando o parecer do Ministério Público Especial junto a este 

Tribunal de Contas, representado pelo Procurador Horacio Machado Medeiros; 
 
Posiciono-me em desacordo com o Corpo Instrutivo, o parecer do 

Ministério Público Especial e o Relator, 
 

 
VOTO: 
 

I – Pela Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação 
das Contas da Administração Financeira do Poder Executivo do Município de 
Itaguaí, referentes ao exercício de 2010, de responsabilidade do Chefe do Poder 
Executivo, Sr. Carlo Busatto Junior, com as seguintes RESSALVAS, 
DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÃO: 

 
RESSALVAS: 

 
1) Nos decretos n.ºs 3587/10, 3590/10, 3600/10 e 3607/10 não foram 
apresentados os cálculos demonstrando a tendência de excesso do exercício, 
quando da abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, em 
desacordo com o § 3º, artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320/64; 
 
2) Houve uma redução, não justificada, no valor nominal da arrecadação da dívida 
ativa no exercício de 2010 de 48,50% em relação ao exercício de 2009 e de 
19,73% ao de 2008; 
 
3) O valor apurado no demonstrativo das alterações do orçamento não guarda 
paridade com o valor registrado no Anexo I da LRF - Balanço Orçamentário do 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º bimestre de 2010 e com o  
Anexo 12 da Lei Federal n.º 4.320/64;  
 
4) Existência de déficit financeiro na ordem de R$ 8.887.380,58 como resultado 
do exercício de 2010, em desacordo com o disposto no §1º do artigo 1º da Lei 
Complementar Federal n.º 101/00;   
 
5) Quanto ao resultado previdenciário DEFICITÁRIO no valor de R$ 4.295.171,00 
verificado no Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime 
Próprio dos Servidores Públicos – Anexo V do RREO, conforme exposição a 
seguir: 
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DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 10.878.257,90 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 15.173.428,90 

 (DÉFICIT)  -4.295.171,00 

 
6) Quanto à divergência existente entre o valor total das despesas evidenciadas 
no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS/BO, e o valor registrado pela 
contabilidade na função 12, conforme demonstrado: 
 

DESCRIÇÃO VALOR –R$ 

SIGFIS/BO 92.100.496,06 

Contabilidade – anexo 8 consolidado 92.181.835,39 

Diferença 81.339,33 

 
 
7) Quanto às despesas abaixo relacionadas que não são consideradas no cálculo 
do limite dos gastos com a educação: 
 

Data do 
Empenho 

Nº do 
Empenho 

Histórico Credor 
Sub-

função 
Fonte de 
Recurso 

Valor – R$ 

31/08/10 4309 

Contratação da Estância 
Turística Jonosake para e 

Evento de 
confraternização em 

comemoração ao dia do 
Mestre 

Estância 
Turist. 
Jonosake 
 

361 
Ordinários 
não 
vinculados  

126.000,00 

23/09/10 4672 

Contratação de empresa 
para construção de uma 
quadra no Centro, uma 

quadra no Bairro do 
Engenho, Quadra 56 e uma 

Quadra na Vila 
Ibirapitanga 

Construtor
a Lytoranêa 
Ltda 

361 
Ordinários 
não 
vinculados 

35.999,98 

18/11/10 5395 

Contratação de empresa 
para construção de uma 
quadra no Centro, uma 

quadra no Bairro do 
Engenho, Quadra 56 e uma 

Quadra na Vila 
Ibirapitanga 

Construtor
a Lytoranêa 
Ltda 

361 
Ordinários 
não 
vinculados 

336.938,86 

17/12/10 5697 

Aquisição de cesta de 
natal para atender a 

secretaria municipal de 
educação  referente a  

3.450 cestas. 

Total Cesta 
básica de 
alimentos 
ltda. 

361 
Ordinários 
não 
vinculados 

149.040,00 

TOTAL       647.978,84 

 
 
8) No Relatório das despesas realizadas na função 12 – Educação, e extraído do 
BO, os históricos dos empenhos de algumas despesas foram feitos de forma 
genérica, não evidenciando de forma clara que estavam relacionadas a gastos 
com Educação; 
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9) Pela utilização de apenas 91,26 % dos recursos recebidos do FUNDEB em 
2010, abaixo do mínimo exigido pelo art.21 da Lei nº 11.494/2007, ressalvada em 
face dos argumentos apresentados neste Relatório; 
 
10) Não foi realizada abertura do crédito no 1º trimestre de 2010, tendo como 
fonte o superávit financeiro do FUNDEB do exercício anterior, em desacordo com 
o disposto no §2º do art. 21 da Lei 11.494/07; 
 
11) Pela inconsistência de R$ 102.907,11 (cento e dois mil, novecentos e sete 
reais e onze centavos) no registro da receita recebida do FUNDEB quando da 
cotejamento dos repasses registrados na conta do Fundo constante do Banco do 
Brasil S/A (R$ 38.191.999,72) com os registros contábeis (R$38.089.092,61); 
 
12) Quanto ao Parecer do Conselho Municipal de Saúde, que não atendeu 
plenamente ao artigo 33 da Lei nº 8.070/90, tendo em vista a falta de informação 
quanto ao exercício financeiro em que foram aplicados os recursos destinados a 
ações e serviços públicos de saúde; 
 
13) O Setor de Controle Interno não abordou em seu Relatório todas as falhas 
apontadas na presente Prestação de Contas, bem como as medidas porventura 
adotadas com vistas a elidi-las, não sendo observada sua atribuição disciplinada 
nos artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88. 
 
 
DETERMINAÇÕES: 
 
1) Faça constar dos decretos de abertura de créditos adicionais o cálculo da 
tendência do excesso de arrecadação, nos termos do § 3º, artigo 43, da Lei 
Federal n.º 4.320/64; 
 
2) Investigar as causas para a queda na arrecadação da dívida ativa observada 
no último exercício, adotando as medidas necessárias a uma maior efetividade 
quanto a sua cobrança e arrecadação; 
 
3) Observe o equilíbrio financeiro nos próximos exercícios, em atendimento ao 
disposto no §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 
 
4) Promova o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos, em conformidade com a Lei Federal n.º 9.717/98; 
 
5) Preencher de forma adequada os históricos existentes no relatório de dados 
mensais do SIGFIS possibilitando verificar a finalidade precisa das despesas, em 
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e a Deliberação 
TCE/RJ nº 222/02; 
 
6) Não registrar na função 12, despesas não inerentes à Educação, de forma que 
as mesmas não sejam consideradas no cômputo do limite dos gastos, consoante 
legislação atinente à matéria; 
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7) Quando do empenhamento de saldo remanescente do FUNDEB do exercício 
anterior, deverá ser adotado como procedimento a abertura de crédito adicional, 
no 1º trimestre do exercício, conforme o disposto no § 2º do art. 21 da Lei            
nº 11.494/07;  
 
8) Encaminhar nas próximas prestações Parecer do Conselho Municipal de 
Saúde quanto à aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de 
saúde, atendendo o art. 33 da Lei nº 8.080/90, contendo todas as informações 
inerentes ao exercício financeiro da aplicação dos respectivos recursos; 
 
9) Para que o Setor de Contabilidade registre as receitas oriundas do FUNDEB 
com exatidão, garantindo a fidedignidade dos demonstrativos contábeis e 
evitando inconsistências no exame da execução dos recursos vinculados ao 
Fundo;  
 
10) Observar o disposto no art. 21 da Lei 11.494/07, o qual estabelece que os 
recursos recebidos do FUNDEB sejam utilizados no exercício financeiro em que 
lhes forem creditados, podendo ser utilizado no primeiro trimestre do exercício 
imediatamente subseqüente, até 5% destes recursos; 
 
11) Observar a correta elaboração dos documentos contábeis, extracontábeis, 
Relatórios da LRF e Informes Mensais do SIGFIS, para que sejam apresentados 
completos, eliminando eventuais divergências e omissões, permitindo a 
interpretação dos resultados econômicos e financeiros, conforme prevê o artigo 
85 da Lei Federal nº 4.320/64, possibilitando que este Tribunal possa proceder à 
análise técnica imediata na verificação do cumprimento, por parte do Gestor, das 
normas legais e constitucionais que devem ser observadas pelo Município; 
 
12) Para que o setor de Controle Interno tome as devidas providências de forma a 
elidir as falhas apontadas, informando, no relatório de auditoria do próximo 
exercício, quais foram estas medidas, em cumprimento do papel disciplinado nos 
artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88.   
 
RECOMENDAÇÃO: 
 

1) Para que o município atente para a necessidade do uso consciente e 
responsável dos recursos dos royalties, priorizando a alocação dessas receitas na 
aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da 
economia local. 
 

II – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Responsável pelo Controle Interno 
da Prefeitura Municipal de ITAGUAI, na forma estabelecida na Lei Complementar 
nº 63/90, para que tome ciência das irregularidades/impropriedades apontadas no 
relatório, adote as devidas providências de forma a elidir as falhas apontadas, em 
cumprimento aos artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88, bem como atente à 
necessidade de se evidenciar a classificação das receitas e despesas no maior 
nível de detalhamento possível, inclusive demonstrando as fontes de recursos, de 
modo que os demonstrativos contábeis contemplem as informações dispostas nos 
quadros extracontábeis que integram a presente prestação de contas; 
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III – Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Carlo Busatto Junior, atual Prefeito 
Municipal de ITAGUAI, na forma estabelecida na Lei Complementar nº 63/90, 
para que seja ALERTADO quanto ao déficit financeiro de R$ 8.887.380,58 
apresentado nestas contas, para que implemente medidas visando ao equilíbrio 
financeiro até o último ano de seu mandato, pois este Tribunal poderá pronunciar-
se pela Emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação de suas Contas no 
caso do não cumprimento do §1º do art.1º da Lei Complementar n.º 101/00; 

 
IV – Pela DETERMINAÇÃO à 4ª IGM para que, com base no processo 

“cópia dos documentos” desta Prestação de Contas, que subsidiará a Prestação 
de Contas dos Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, proceda à 
análise quanto ao cumprimento, por parte do Legislativo Municipal, do artigo 29-A 
da Constituição Federal e dos artigos 20 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
 
 

GC-3, 
 
 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO BARBOSA DE ALENCAR 
CONSELHEIRO-REVISOR 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO 
MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ – PODER EXECUTIVO 
 
PROCESSO Nº 205.528-8/11 
 
EXERCÍCIO DE 2010 
 
PREFEITO: Sr. CARLO BUSATTO JUNIOR 

 

PARECER PRÉVIO 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

reunido nesta data, em Sessão Ordinária, dando cumprimento ao disposto no 
inciso I do art. 125 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tendo examinado 
e discutido a matéria, acolhendo o Relatório e o projeto de Parecer Prévio do 
Conselheiro Relator, aprovando-os, e  

 
CONSIDERANDO que as Contas da Prefeitura de Itaguaí, de 

responsabilidade do Senhor Carlo Busatto Junior, relativas ao exercício de 2010, 
foram apresentadas a esta Corte; 

 
CONSIDERANDO que esta Colenda Corte, nos termos dos artigos 75 

da Constituição Federal e 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já com 
as alterações dadas pela Emenda Constitucional n.º 04/91, é responsável pela 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos 
municípios do Estado; 

 
CONSIDERANDO, com fulcro nos artigos 125, incisos I e II, da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, também com as alterações da Emenda 
supramencionada, e 115, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, ser de 
competência desta Corte emitir Parecer Prévio sobre as contas dos municípios e 
sugerir as medidas convenientes para a final apreciação da Câmara Municipal; 

 
CONSIDERANDO que o Parecer Prévio do Tribunal de Contas deve 

refletir a análise técnica das Contas examinadas, ficando o julgamento das 
mesmas sujeito às Câmaras Municipais; 

 
CONSIDERANDO que as impropriedades detectadas, de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, foram evidenciadas 
no decorrer da análise efetuada; 

 
CONSIDERANDO que, nos termos da legislação em vigor, o Parecer 

Prévio e o subseqüente julgamento da Câmara dos Vereadores não eximem as 
responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de 
pessoas que geriram numerários, valores e bens municipais, os quais, estando 
sob jurisdição desta Corte, estão sendo e/ou serão objeto de fiscalização e 
julgamento por este Tribunal de Contas; 
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CONSIDERANDO o minucioso e detalhado trabalho do Corpo 

Instrutivo; 
 
CONSIDERANDO o parecer do Ministério Público Especial junto a este 

Tribunal de Contas, representado pelo Procurador Horacio Machado Medeiros; 
 
 

RESOLVE: 

 
Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas da 

Administração Financeira do Poder Executivo do Município de ITAGUAÍ, 
referentes ao exercício de 2010, de responsabilidade do Senhor CARLO 
BUSATTO JUNIOR, com as RESSALVAS, DETERMINAÇÕES e 
RECOMENDAÇÃO constantes do Voto. 

 
 
 
 

           SALA DAS SESSÕES,             de                                      de 2011. 
 
 
 
 
 
 

Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

Conselheiro Marco Antonio Barbosa de Alencar 
REVISOR 

 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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