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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO CONSELHEIRO ALUISIO GAMA DE SOUZA 

 

VOTO REVISOR GC-1 

Processo:  TCE-RJ nº 205.596-5/2011 

Origem:   PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI 

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADMINISTRAÇÃO      

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO – EXERCÍCIO DE 2010 

Gestor:     JORGE ROBERTO SAAD SILVEIRA – PREFEITO 

 

 

Trata o presente processo da Prestação de Contas da 

Administração Financeira do Município de Niterói, que abrange as contas 

do Poder Executivo, relativas ao exercício de 2010, encaminhada a esta 

Corte tempestivamente, para fins de emissão de Parecer Prévio. 

 

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 Executivo.  

 

Em Sessão de 06/10/2011, o Conselheiro-Relator proferiu seu 

Voto, manifestando-se parcialmente de acordo com o Corpo Instrutivo e 

como Parecer do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, 

pela Emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas do 

Chefe do Poder Executivo do Município de Niterói, em face da seguinte 

irregularidade: 
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IRREGULARIDADE 

 

Não aplicação do saldo remanescente do FUNDEB de 2009 

em 2010, contrariando o disposto no § 2º do artigo 21 da Lei 

Federal nº 11.494/07 que estabelece que os recursos deste Fundo 

sejam utilizados no exercício financeiro em que lhes forem 

creditados, podendo ser utilizado no primeiro trimestre do 

exercício imediatamente subseqüente, até 5% destes recursos. 

Destaque-se não haver comprovação da aplicação de tais 

recursos até a presente data (item 2.3.2 – b); 

 

Na mesma Sessão Plenária apresento voto Revisor. 

 

É O RELATÓRIO. 

 

Apesar de concordar com o Conselheiro Relator acerca de não 

ter havido atendimento ao preceito do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 

Federal nº 11.494/2007, entendo que esta falta não deverá constituir item 

de irregularidade na presente Prestação de Contas, pelos motivos que a 

seguir exponho: 

 

Primeiramente destaco que Jurisdicionado apresentou defesa, 

informando que constituiu Grupo de Trabalho destinado a analisar, ajustar e 

contabilizar os recursos oriundos do FUNDEB, relativos aos exercícios de 

2008, 2009 e 2010. 

 

Este Grupo concluiu pela necessidade de ajustes nos valores 

apurados nas conciliações bancárias, levando a atual Administração 

Municipal a proceder à devolução, à conta vinculada do FUNDEB, do 

montante de R$ 4.387.295,02, em julho de 2011. 
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O Jurisdicionado informou ainda que o valor do saldo 

remanescente a empenhar de 2009 não foi utilizado para empenho, em 

2010, em face do andamento da análise e identificação do real valor do 

saldo financeiro conciliado do FUNDEB. 

 

De fato, o descontrole dos recursos do FUNDEB tem sido 

observado na análise das prestações de contas deste Município desde o 

exercício de 2008 (processo TCE/RJ nº 210.791-7/2009), ou seja, desde a 

Gestão anterior, onde o Plenário desta Corte, ao apreciar as contas deste 

exercício, em Sessão de 12/01/2010, já na atual Gestão, apontou haver 

divergência entre o saldo contábil da conta corrente vinculada ao FUNDEB 

e o respectivo extrato bancário. 

 

Quando do exame das contas relativas ao exercício passado 

(processo TCE/RJ nº 215.516-5/10), ou seja, relativa ao exercício de 2009, 

que foram submetidas ao Plenário desta Corte em Sessão de 16 de 

dezembro de 2010, já nesta Gestão, ficou evidenciado que a atual 

Administração já havia iniciado esforços no sentido de regularizar o saldo 

financeiro, promovendo, inclusive, a devolução de R$ 2.049.733,33, à conta 

corrente do FUNDEB. 

  

No início do exercício de 2011, a atual Administração constituiu 

um Grupo de Trabalho com o objetivo de analisar, ajustar e contabilizar os 

recursos oriundo do FUNDEB dos exercícios de 2008, 2009 e 2010. 

 

Desta forma observo que o atual Gestor não permaneceu inerte 

às diferenças verificadas e tem envidado esforços no sentido de seu 

saneamento.  
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Em face do exposto, entendo que a não utilização do saldo 

remanescente a empenhar de 2009, no exercício de 2010, apesar de 

indicar irregularidade, esta deverá ser relevada, constituindo ressalva 

às presentes Contas, tendo em vista que tal falta se deu em face da 

estratégia adotada pelo Grupo de Trabalho, designado pela 

Administração Municipal, que entendeu que havia necessidade de 

primeiro apurar o real valor do saldo financeiro conciliado do 

FUNDEB. 

 

Ressalto que o fato desta falha ser relevada, não exime o 

Município do dever de aplicar, além do saldo remanescente de 2010, 

no montante de R$ 2.264.720,99, o saldo referente ao exercício de 

2009, no montante de R$ 5.197.605,45, totalizando R$ 7.462.326,44.  

 

 

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 nº 04/91, é responsável pela fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios do 

Estado; 

 

Considerando, com fulcro nos incisos I e II do  artigo 125 da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, também com as alterações 

da Emenda supra mencionada, ser de competência desta Corte emitir 

parecer prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas 

convenientes para final apreciação da Câmara; 
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Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 

09.08.2007, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

2238, por unanimidade, deferiu a medida cautelar requerida na ação, 

suspendendo a eficácia do artigo 56 da Lei Complementar nº 

101/2000;  

 

Considerando que, em face da decisão do Supremo 

Tribunal Federal foram aqui analisadas as Contas de Gestão do Chefe 

do Poder Executivo, deixando as Contas de Chefe do Poder 

Legislativo para apreciação na Prestação de Contas de Ordenadores 

de Despesas da Câmara Municipal, exercício de 2010;  

 

Considerando que o parecer deve refletir a análise técnica 

das Contas examinadas, ficando o julgamento, sujeito às Câmaras 

Municipais; 

 

Considerando a existência de devida autorização legislativa 

para a abertura de créditos adicionais no período, conforme disposto 

no inciso V do artigo 167 da Constituição Federal; 

  

Considerando a observância das disposições das 

Resoluções nºs 40/01 e 43/01 do Senado Federal; 

 

Considerando que o Poder Executivo efetuou gastos com 

pessoal em percentual inferior ao máximo estabelecido na alínea “b”, 

do inciso III, do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000, que é de 

54%; 
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Considerando que o Município efetuou aplicações na 

manutenção e desenvolvimento do ensino em percentual superior ao 

mínimo estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, que é de 

25% da receita de impostos; 

 

Considerando que foram aplicados na remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica percentual superior ao 

mínimo estabelecido no inciso XII do artigo 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, que é de 60% dos recursos anuais totais 

do FUNDEB; 

 

Considerando que foram aplicados recursos do FUNDEB 

em percentual superior ao mínimo estabelecido no § 2º do artigo 21 

da Lei Federal nº 11.494/2007, que é de 95% dos recursos referidos; 

 

Considerando que foram gastos nas ações e serviços 

públicos de saúde percentual acima do mínimo constitucional definido 

no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 

é equivalente a 15,00% do total de impostos e transferências 

elencados no inciso III do referido artigo; 

 

Considerando a observância das disposições da Lei Federal 

nº 7.990/89 e posteriores alterações; 

 

Considerando que foram observadas as disposições do 

artigo 29-A da Constituição Federal, relativas aos repasses de 

recursos do Poder Executivo ao Poder Legislativo, tendo em vista as 

ponderações apresentadas no item 2.6 deste relatório; 
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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 despesa, 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; 

 

Face ao exposto, manifesto-me em desacordo com o 

Conselheiro Relator, com o proposto pelo Corpo Instrutivo e pelo 

Ministério Público junto a este Tribunal, e 

 

VOTO: 

 

I - Pelo INDEFERIMENTO do pedido de prorrogação de 

prazo para apresentação de razões de defesa, por inexistência de 

previsão regimental, contido no Documento TCE nº 25.884-8/11; 

 

II - Pela emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à 

aprovação das Contas do chefe do Poder Executivo do Município de 

Niterói, Sr. Jorge Roberto Saad Silveira, referentes ao exercício de 

2010, com RESSALVAS, DETERMINAÇÕES, adiante elencadas: 

 

RESSALVAS 

 

1) Pela não aplicação do saldo remanescente a empenhar do 

exercício de 2009, no exercício de 2010, no montante de R$ 5.197.605,45, 

em desacordo com o disposto no parágrafo 2º, do artigo 21, da Lei Federal 
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nº11.494/64, relativamente a aplicação dos recursos remanescentes do 

FUNDEB de 2009 nos três primeiros meses de 2010; 

 

2) Quanto às autorizações contidas na Lei Orçamentária 

Municipal, que tornam ilimitados os montantes de créditos 

suplementares passíveis de abertura, contrariando o disposto no 

inciso VII do art. 167 da Constituição Federal, que veda, 

expressamente, “... a concessão ou utilização de créditos ilimitados”; 

 

3) Na Relação de fls. 1498 foi indicado o Decreto nº 

10730/10 de 15/05/2010, que abriu créditos suplementares por 

superávit financeiro no valor de R$ 1.540.268,33, todavia, verifica-se 

através das publicações que o número correto do Decreto é 10729, 

conforme se observa às fls. 433; 

 

4) Ausência de remessa a esta Corte da ciência à Câmara 

do crédito extraordinário aberto através do Decreto nº 10721, em 

desacordo com o artigo 44 da Lei Federal nº 4.320/64; 

 

5) Não encaminhamento dos demonstrativos contábeis, 

como o Balanço Patrimonial e balancetes registrando o total do ativo e 

do passivo de cada entidade e de cada fonte informada, comprovando 

o superávit financeiro utilizado para a abertura dos Créditos 

Adicionais, em função do disposto no inciso V do art. 167 da 

Constituição Federal; 
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6) Pelas diversas inconsistências entre os dados 

apresentados nos demonstrativos contábeis e nos extracontábeis 

enviados, bem como entre os demonstrativos contábeis e os 

Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal publicados, prejudicando 

a transparência na gestão fiscal, descrita no § 1º do artigo 1º da LRF 

(Lei Complementar nº 101/2000), destacando-se as seguintes: 

 

a) O valor da receita arrecadada registrado nos 

demonstrativos contábeis não confere com o montante consignado no 

Anexo I do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente 

ao 6º bimestre de 2010; 

 

b) Divergência entre o valor do saldo patrimonial apurado 

neste processo e aquele apresentado no Balanço Patrimonial 

Consolidado do exercício; 

 

c) Divergência entre o valor total das despesas com 

educação (função 12) registradas no Sistema Integrado de Gestão 

Fiscal – SIGFIS/BO e aquele consignado nos demonstrativos 

contábeis; 

 

7) O município não alcançou o equilíbrio financeiro no 

presente exercício, não sendo observado o disposto no §1º do artigo 

1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 
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8) De acordo com o Relatório de fls. 1385/1388, não foi 

especificado o número de ações de cobrança da dívida ativa que 

foram ajuizadas no exercício de 2010, de acordo com o especificado 

no art. 13 da Lei Complementar nº 101/00; 

 

9) 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; 

 

10) Não cumprimento das metas estabelecidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, quanto ao Resultado Nominal e a Dívida 

Consolidada Líquida, previstas no artigo 59, inciso I da Lei 

Complementar nº 101/00; 

 

11) Ausência de equilíbrio financeiro e atuarial do Regime 

Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, uma vez que 

foi constatado um déficit previdenciário, em desacordo com a Lei 

Federal nº 9.717/98; 

 

12) Quanto a gastos registrados nas despesas com 

Educação (Função 12), no montante de R$ 387.118,23, referente a 

objetos que não devem ser considerados para apuração do 

cumprimento dos limites da educação, uma vez que se referem a 

gastos com cultura, assistência social e despesas de competência do 

exercício anterior; 
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13) No Relatório das despesas realizadas na Função 12 – 

Educação, extraído do BO, verificou-se alguns históricos que não nos 

possibilitam avaliar com exatidão a finalidade da despesa, bem como 

em alguns empenhos não foi preenchido o campo de “Credor”; 

 

14) O valor do saldo do FUNDEB a empenhar apurado na 

Prestação de Contas do exercício anterior diverge daquele 

consignado no Demonstrativo Contábil às fls. 561; 

 

15) A abertura do crédito, tendo como fonte o superávit 

financeiro do FUNDEB, não foi efetuada no 1º trimestre de 2010, em 

desacordo com o previsto no §2º do art. 21 da Lei Federal nº 

11.494/07; 

 

16) O valor do Saldo Financeiro Conciliado do FUNDEB do 

Exercício Anterior retirado da Prestação de Contas de Administração 

Financeira de 2009 (Processo TCE/RJ nº 215.516-5/10), diverge das 

conciliações bancárias encaminhadas às fls. 1342 e 1354, devido ao 

não envio de todas as Conciliações bancárias que registram a 

movimentação de recursos do FUNDEB; 

 

17) Preenchimento indevido do Quadro que demonstra a 

movimentação financeira do FUNDEB, tendo em vista a ausência de 

preenchimento do campo “Outros Créditos”; 
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18) Não envio do Parecer sobre a aplicação dos recursos 

destinados às ações e serviços públicos de saúde da Comissão de 

Legislação, Planejamento, Financiamento e Recursos Humanos, bem 

como a aprovação da Prestação de Contas na Câmara, os quais 

embasaram o Parecer do Conselho Municipal de Saúde acostado às 

fls. 1738; 

 

19) Divergência entre as receitas de Royalties consignadas 

no Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 consolidado e aquelas 

apontadas no demonstrativo extracontábil acostado às fls. 1376. 

 

DETERMINAÇÕES 

 

1) Atentar para necessidade de proceder a aplicação do saldo 

remanescente a empenhar do FUNDEB de 2010, no montante de R$ 

2.264.720,99, bem como do saldo remanescente a empenhar do 

FUNDEB, referente ao exercício de 2009, no montante de R$ 

5.197.605,45, totalizando o montante de R$ 7.462.326,44; 

 

2) Atentar, quando da elaboração da Lei Orçamentária Municipal, 

para o disposto no inciso VII do art. 167 da Constituição Federal, que veda, 

expressamente, “... a concessão ou utilização de créditos ilimitados”; 

 

3) Observar na elaboração dos documentos contábeis, extra-

contábeis, 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 
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na verificação do cumprimento, por parte do Gestor, das normas legais e 

constitucionais que devem ser observadas pelo Município; 

 

4) Atentar para remessa a esta Corte da ciência à Câmara 

de abertura de crédito extraordinário, de forma a cumprir o disposto no 

artigo 44 da Lei Federal nº 4.320/64; 

 

5) Para que, quando da abertura de créditos adicionais por 

superávit financeiro, sejam especificadas as fontes de recursos em que 

efetivamente ocorreu o superávit, indicando também a respectiva Unidade 

Gestora (Prefeitura, FMS, FMAS, Instituto de Previdência, etc.), devendo 

ainda, nas próximas prestações de contas de Administração Financeira, 

apresentar o demonstrativo contábil (Balanço Patrimonial) que comprove a 

real existência do superávit financeiro do exercício anterior por fonte e 

Unidade Gestora, em atendimento ao disposto no art. 8º, parágrafo único 

da Lei Complementar Federal nº 101/00; 

 

6) Atentar para necessidade de se alcançar o equilíbrio 

financeiro, em face do disposto no §1º do artigo 1º da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00; 

 

7) Observar o disposto no disposto no §2º do art. 21 da Lei 

11.494/07, procedendo a abertura do crédito, tendo como fonte o superávit 

financeiro do FUNDEB, no primeiro trimestre do exercício imediatamente 

subseqüente; 
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8) Adotar providências no sentido de que sejam cumpridas 

as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto ao 

Resultado Nominal e a Dívida Consolidada Líquida, previstas no artigo 

59, inciso I da Lei Complementar nº 101/00; 

 

9) Adotar providências nos sentido de buscar o equilíbrio 

financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos, uma vez que foi constatado um déficit 

previdenciário, em desacordo com a Lei Federal nº 9.717/98; 

 

10) Coibir gastos registrados nas despesas com Educação 

(Função 12), com objetos que não devem ser considerados para 

apuração do cumprimento dos limites da educação, uma vez que se 

referem a gastos com cultura, assistência social e despesas de 

competência do exercício anterior; 

 

11) Adotar providências no sentido de que o Relatório das 

despesas realizadas na Função 12 – Educação, extraído do BO, 

sejam preenchidos de forma que possibilite avaliar com exatidão a 

finalidade da despesa, bem como em alguns empenhos não foi 

preenchido o campo de “Credor”; 

 

12) Adotar providências no sentido de que o Relatório acerca 

da movimentação da dívida ativa municipal seja elaborado 

especificando o número de ações de cobrança da dívida ativa que 

foram ajuizadas, de acordo com o especificado no art. 13 da Lei 

Complementar nº 101/00; 
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13) Seja observado o disposto no previsto no §2º do art. 21 

da Lei Federal nº 11.494/07, quando da abertura do crédito, tendo 

como fonte o superávit financeiro do FUNDEB; 

 

14) Sejam atentado para necessidade do encaminhamento  

do Parecer sobre a aplicação dos recursos destinados às ações e 

serviços públicos de saúde da Comissão de Legislação, 

Planejamento, Financiamento e Recursos Humanos, bem como a 

aprovação da Prestação de Contas na Câmara, os quais embasaram 

o Parecer do Conselho Municipal de Saúde;  

  

15) 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.  

 

III – Pela COMUNICAÇÃO ao Responsável pelo Controle 

Interno da Prefeitura Municipal de Niterói, conforme previsto na Lei 

Complementar nº 63/90, para que tome ciência das ressalvas e 

determinações apontadas e adote as devidas providências de forma 

a elidir as falhas descritas neste voto, 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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IV – Pela COMUNICAÇÃO, ao Sr. Jorge Roberto Saad 

Silveira, Prefeito de Niterói, conforme previsto na Lei Complementar nº 

63/90, para que seja ALERTADO quanto ao déficit financeiro de R$ 

82.808.523,71 apresentado nestas contas. 

 

V – Pela COMUNICAÇÃO ao Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para que tome 

ciência da decisão desta Corte; 

 

VI – Por DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral das Sessões 

para que, ao formalizar as Comunicações constantes deste voto, faça-

as acompanhar de cópia deste Relatório e, considerando que o 

processo principal será enviado ao Legislativo Municipal, remeta à 

Inspetoria competente a segunda via do processo “Cópia dos 

Documentos” desta Prestação de Contas, enviada a este Tribunal em 

atendimento à Deliberação TCE-RJ nº 199, de 23/01/1996, como 

forma de subsidiar a análise da Prestação de Contas dos 

Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, 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. 

 

 

ALUISIO GAMA DE SOUZA 

Conselheiro Revisor 

 

 

 

mms 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO DE NITERÓI – PODER EXECUTIVO 

 

PROCESSO NO 205.596-5/2011 

EXERCÍCIO DE 2010 

PREFEITO: SENHOR JORGE ROBERTO SAAD SILVEIRA 

 

 

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 Segundo Conselheiro Revisor, aprovando-os, e  

Considerando que as Contas da Prefeitura de Niterói, de 

responsabilidade do Senhor Jorge Roberto Saad Silveira, relativas ao 

exercício de 2010, foram apresentadas a esta Corte; 

 

Considerando que o parecer prévio deve refletir a análise técnica 

das contas examinadas, ficando o julgamento destas sujeito às Câmaras 

Municipais; 
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Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o Parecer 

Prévio do Tribunal de Contas e o subseqüente julgamento pela Câmara de 

Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores 

de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, 

valores e bens municipais, ou pelos quais seja o Município responsável, 

cujos processos pendem de exame por esta Corte de Contas; 

 

Considerando que a Lei Complementar Federal n.º 101/00 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal), impõe a adoção de medidas de caráter 

contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para a 

administração pública, direta, autárquica e fundacional, e para as empresas 

dependentes de recursos do Tesouro dos Municípios jurisdicionados; 

 

Considerando que as Contas de Gestão do Poder Executivo, 

constituídas dos respectivos Balanços Gerais do Município e das 

demonstrações de natureza contábil, foram elaboradas com observância às 

disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas; 

 

Considerando que este Tribunal, nos termos dos artigos 75 da 

Constituição Federal e 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já 

com as alterações contidas na Emenda Constitucional nº 04/91, é 

responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial dos municípios do Estado; 
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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 contidas na Emenda Constitucional nº 04/91, 

é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial dos municípios do Estado; 

 

Considerando a existência de devida autorização legislativa para 

a abertura de créditos adicionais no período, conforme disposto no inciso V 

do artigo 167 da Constituição Federal, tendo em vista as considerações 

contidas neste Voto; 

 

Considerando a observância do disposto nas Resoluções nºs 

40/01 e 43/01 do Senado Federal; 

 

Considerando que o Poder Executivo efetuou gastos com 

pessoal em percentual inferior ao máximo estabelecido na alínea “b”, do 

inciso III, do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000, que é de 54%; 

 

Considerando que o Município efetuou aplicações na 

manutenção e desenvolvimento do ensino em percentual superior ao 

mínimo estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, que é de 25% 

da receita de impostos; 

 

Considerando que foram aplicados na remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica percentual superior ao 

mínimo estabelecido no inciso XII do artigo 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, que é de 60% dos recursos anuais totais do 

FUNDEB; 
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Considerando que forma aplicados recursos do FUNDEB em 

percentual superior ao mínimo estabelecido no § 2º do artigo 21 da Lei 

Federal nº 11.494/2007, que é de 95% dos recursos recebidos; 

 

Considerando que foi gasto nas ações e serviços públicos de 

saúde percentual acima do mínimo constitucional definido no artigo 77 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é equivalente a 

15,00% do total de impostos e transferências elencados no inciso III do 

referido artigo; 

 

Considerando a observância das disposições da Lei Federal nº 

7.990/89 e posteriores alterações; 

 

Considerando a observância das disposições do artigo 29-A da 

Constituição Federal, relativas aos repasses de recursos do Poder 

Executivo ao Poder Legislativo; 

 

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 

despesa, 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 a análise técnica constante da informação do 

Corpo Instrutivo; 
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Considerando o Parecer do Ministério Público Especial; 

 

RESOLVE: 

 

Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas 

da Administração Financeira do Poder Executivo do Município de Niterói, 

referentes ao exercício de 2010, de responsabilidade do Senhor Jorge 

Roberto Saad Silveira, com as RESSALVAS, DETERMINAÇÕES, 

COMUNICAÇÃO e DETERMINAÇÃO, constantes do Voto. 

 

SALA DAS SESSÕES,         de                           de  2011. 

 

 

Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior 

PRESIDENTE 

 

 

Conselheiro Aluisio Gama de Souza 

REVISOR 

 

 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 


