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Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
Gabinete do Conselheiro Aluisio Gama de Souza 

 
VOTO GC-1 

 

PROCESSO TCE Nº : 207.845-1/09 
ORIGEM : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ 
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO  

  DO MUNICÍPIO 
EXERCÍCIO : 2008 
Prefeito : Carlo Busatto Júnior 
 
  

 

Trata o presente processo da prestação de contas da gestão do 
Município de Itaguaí, que abrange as contas do Poder Executivo, relativas ao 
exercício de 2008. 

 
O Chefe do Poder Executivo foi o Sr. Carlos Busatto Junior. 

 

ASPECTOS FORMAIS 

 

COMPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Segundo dados existentes no Sistema de Controle e Acompanhamento 

de Processos, deste Tribunal, e Relação à fl. 587, o Município é composto 

pelos Órgãos e Entidades relacionados a seguir: 

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Entidade Lei Data Contabilidade Própria 

Prefeitura Municipal - - - 

Câmara Municipal - - - 

Fundo Municipal de Saúde 1.605 15.04.1993 Não 

Fundo Municipal de Assistência Social 1.887 14.12.1995 Não 

Fundo Municipal da Criança e Adolescente 2.407 23.12.2003 Não 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

Entidade Lei Data Contabilidade Própria 

ITAPREVI – Instituto de Previdência de Itaguaí 2.499 16.08.2005 Sim 

CODUITA - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Itaguaí 8.444 18.12.1979 Sim 
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ANÁLISE DO CORPO INSTRUTIVO E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
 
Assim sendo, a IAF efetuou exame e sugeriu, às                    

fls. 682/721vº, a Emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas 

do Chefe do Poder Executivo, com Irregularidade, Impropriedades, 

Recomendação, Comunicações e Determinação. 

A SUM, às fls. 722/723, opina de acordo com o sugerido pela 

IAF, concluindo, pela Emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das 

Contas do Chefe do Poder Executivo, com Irregularidade, Impropriedades, 

Recomendação, Comunicações e Determinação. 

A SGE, às fls. 724, e o Ministério Público Especial junto ao 

Tribunal de Contas, às fls. 725/731, manifestam-se no mesmo sentido do 

apontado pela IAF e pela SUM. 

 
 

PAUTA ESPECIAL 
 

 

 

Ressalto que, em atendimento ao artigo 123 do Regimento Interno e a 

Deliberação TCE n.º 199/96, o presente foi publicado em Pauta Especial no 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 

Foram encaminhados os elementos e esclarecimentos conforme 

documento protocolado nesta Corte de Contas sob o nº 30.520-4/09. 

Na sessão de 29 de outubro de 2009,  este Tribunal decidiu nos termos 

do Voto por mim prolatado pela Diligência Interna, para que o Corpo Instrutivo 

realizasse novo exame dos autos tendo em vista o encaminhamento do 

documento acima mencionado. 
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NOVA ANÁLISE DO CORPO INSTRUTIVO E  
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
 

Assim sendo, a IAF efetuou novo exame e sugeriu, às fls. 746/753, a 

Emissão de Parecer Prévio Favorável à aprovação das Contas do Chefe do 

Poder Executivo, com Ressalvas, Determinações, Recomendação e 

Comunicações. 

A SUM, às fls. 754/754vº opina de acordo com o sugerido pela IAF, 

concluindo, pela Emissão de Parecer Prévio Favorável à aprovação das Contas 

do Chefe do Poder Executivo, com Ressalvas, Determinações, Recomendação 

e Comunicações. 

A SGE, às fls. 755, e o Ministério Público Especial junto ao Tribunal de 

Contas, às fls. 756/758, manifestam-se no mesmo sentido. 

 

 

É O RELATORIO 
 
A análise abordou os aspectos orçamentários, financeiros, contábeis e 

patrimoniais, além das questões legais relativas à Educação (FUNDEB), 

Gastos com Pessoal, Saúde, aplicação dos recursos oriundos dos Royalties, 

Limites Legais e Controle Interno. 

Além dos aspectos mencionados, foram abordadas as demais 

exigências da Lei Complementar n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO 

 

Foram encaminhados a este Tribunal os Relatórios Resumidos da 

Execução Orçamentária referentes a todos os bimestres do exercício 

sob exame que servirão de subsídio para a apuração dos limites 

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

 

Foram encaminhados a este Tribunal todos os Relatórios de 

Gestão Fiscal do exercício sob exame, que constituíram os Processos 

TCE-RJ n.ºs 224.745-6/08, 239.235-8/08 e 203.451-8/09 (1º, 2º e 3º 

quadrimestres), referentes ao Poder Executivo, através dos quais foram 

devidamente apurados os limites estabelecidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

DO PLANO PLURIANUAL, DA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

 

O exame das peças orçamentárias ocorre nos respectivos 

processos de envio obrigatório a esta Corte de Contas. Em consulta ao 

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Processos,   

constata-se  a remessa do PPA (203.021-3/06), da LDO (216.120-0/07) e 

da LOA (215.243-3/08). 

O relatório do Controle Interno teceu breves comentários sobre a 

avaliação do cumprimento de metas previstas no Plano Plurianual, a 

execução de programas de governos e dos orçamentos na forma 

prevista no inciso I, art. 74 da CF/88, não tendo apontado qualquer 

impropriedade ou irregularidade. 
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ÚLTIMO ANO DE MANDATO – MÓDULO TÉRMINO DE MANDATO DO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL 

 

A Deliberação TCE-RJ n.º 248/08, instituiu o Módulo Término de 

Mandato no Sistema Integrado de Gestão Fiscal com o objetivo de 

regulamentar o envio dos elementos necessários à análise das vedações 

e restrições impostas no último ano de gestão. 

Cabe destacar que as informações integrantes do módulo 

“Término de Mandato” constituirão fonte oficial para análise, pelo Tribunal 

de Contas, do cumprimento das regras a serem observadas pelos 

agentes públicos no último ano integral do mandato, podendo, se 

necessário para fins da análise, serem utilizadas outras informações 

obtidas a partir dos dados disponíveis nos bancos de dados e demais 

fontes existentes neste Tribunal, de acordo com o §3º da Deliberação 

TCE-RJ n.º 248/08. 

 

CONSOLIDAÇÃO 

 

 

De acordo com o artigo 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, as 

Prestações de Contas de Administração Financeira dos Municípios 

devem ser apresentadas de forma consolidada, abrangendo os 

resultados gerais da gestão de todos os órgãos e entidades dos Poderes 

do Município, assim como dos fundos. 

 

Foram apresentadas as demonstrações contábeis consolidadas, 

conforme disposto na Deliberação TCE-RJ n.º 199/96.  

 

A análise individual das contas dos órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta, respectivamente, será efetuada nos 

processos de Ordenadores de Despesas, enfatizando que a 
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manifestação desta Corte acerca do Parecer Prévio não repercute ou 

condiciona qualquer posterior julgamento da responsabilidade de 

administradores e demais responsáveis. 

 

ANEXOS EXIGIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

A Lei Complementar Federal n.º 101/00, no inciso III do art. 50, 

dispõe sobre a escrituração e consolidação das Contas, a saber: 

 “As demonstrações contábeis compreenderão isolada e 

conjuntamente as transações e operações de cada órgão, 

fundo ou entidade da administração direta, autárquica e 

fundacional, inclusive empresa estatal dependente.” (grifo 

nosso) 

No Município não possui empresas estatais não dependentes, 

logo, todos os órgãos existentes devem ter suas informações 

consolidadas na elaboração dos relatórios exigidos pelos artigos 52 e 54 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Nos exames dos Relatórios Resumidos da Execução 

Orçamentária do 2º, 4º e 6º bimestres foi constatada a consolidação dos 

dados das unidades gestoras do município. 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

 

Nos exames dos Relatórios de Gestão Fiscal do 1º, 2º e 3º 

quadrimestres foi constatada a consolidação dos dados das unidades 

gestoras do Município. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

O orçamento do Município para o exercício de 2008 foi aprovado 

pela Lei dos Orçamentos Anuais, n.º 2.644 de 18.12.2007, estimando a 

receita no valor de R$ 247.877.400,00 e fixando a despesa em igual 

valor. 

De acordo com a Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo 

autorizado a: 

1. Efetuar operações de crédito por antecipação da receita 

até o limite previsto na legislação vigente (art. 9º); 

2. Abrir créditos suplementares até o limite de 50% do total 

do orçamento (art. 5º); 

3. O limite de 50% previsto no art. 5º não será onerado 

quando destinado a suprir a insuficiência das dotações 

destinadas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, 

ao pagamento da dívida pública municipal, passivos contingentes 

e precatórios judiciais e às despesas de exercícios anteriores. 

 

Assim, foram fixados os seguintes limites: 

Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR 

Total da Despesa Fixada 247.877.400,00 

Limite para Efetuação de Operações de Crédito por Antecipação da Receita  - 

Limite para Abertura de Créditos Suplementares - 50% 123.938.700,00 

(Fonte: LOA, fl. 88v) 
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DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 

 

 AUTORIZADOS PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

 

O quadro a seguir demonstra as alterações orçamentárias 

realizadas no exercício como base na Lei Orçamentária Anual, de acordo 

com as publicações apresentadas às fls. 13/63: 

 

DECRETO 
Nº 

FLS. 

FONTE DE RECURSO – VALOR (R$) 
EXCEÇÕES 
PREVISTAS 
NA LOA – 

VALOR (R$)  
SUPERÁVIT 

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO OPERAÇÕES 

DE CRÉDITO 
ANULAÇÃO 

CONVÊNIOS OUTROS 

3.328 13     1.479.776,57  

3.338 13v     458.000,00  

3.346 14v     2.427.150,00  

3.353 26v     976.100,00  

3.360 28v     1.923.100,00  

3.371 30v     7.532.034,08  

3.378 32v     7.117.311,15  

3.400 36v     6.623.659,00  

3.407 40v     7.845.252,19  

3.415 40v     3.452.721,88  

3.417 593     72.000,00  

3.420 44v     4.736.998,95  

3.436 44v     6.826.433,41  

3.441 63     1.063.155,69  

TOTAL     52.533.692,92  

 

 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) Total dos Créditos Adicionais abertos 52.533.692,92 

(B) Exceções previstas na LOA 0,00 

(C) Créditos abertos para efeito do limite aprovado na LOA (A – B) 52.533.692,92 

(D) Limite Autorizado 123.938.700,00 

(E) Créditos Adicionais abertos acima do limite (C – D) - 
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Dessa forma, pude concluir que a abertura de créditos adicionais, 

no montante de R$ 52.533.692,92, encontra-se dentro do limite 

estabelecido na LOA, observando o preceituado no inciso V do       

artigo 167 da Constituição Federal. 

 

 AUTORIZADOS POR LEIS ESPECÍFICAS  

 

No que concerne aos Créditos Adicionais abertos em face de 

autorização em leis específicas, verifiquei a seguinte movimentação 

orçamentária: 

 

LEI Nº FLS. 
VALOR 

(R$) 
DECRETO 

Nº 
FLS. 

FONTE DE RECURSO -VALOR (R$) 
TIPO DE 
CRÉDITO 

(1) 
SUPERÁVIT 

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO OPERAÇÕES 

DE CRÉDITO 
ANULAÇÃO 

CONVÊNIOS OUTROS 

2.663/08 10 5.297.635,70 3.364 
28v 
e 

592 
    300.000,00 E 

TOTAL 5.297.635,70 TOTAL - - - - 300.000,00  

(1) Tipo de Crédito: E – Especial 
                                S – Suplementar 
 
Nota: O disposto no art. 1º do Decreto n.º 3364, de 09.05.2008, apresentou uma incorreção, visto que o 
crédito adicional aberto, no valor de R$ 300.000,00, foi classificado como suplementar, contrastando com 
o consignado em seu art. 2º e o expresso no art. 2º da Lei Autorizativa nº 2.663/08, de 15.04.2008. 

 

Do quadro acima, conclui-se que a abertura de crédito adicional 

encontra-se dentro do limite estabelecido na Lei Autorizativa acima 

relacionada, observando o preceituado no inciso V do art. 167 da 

Constituição Federal. 
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DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO 

 

DESCRIÇÃO VALOR - R$ 

(A) Orçamento Inicial 247.877.400,00 

(B) Alterações: 52.833.692,92 

Créditos Extraordinários - 

Créditos Suplementares 52.533.692,92 

Créditos Especiais 300.000,00 

(C) Anulações de Dotações 52.833.692,92 

(A+B-C) ORÇAMENTO FINAL APURADO 247.877.400,00 

Orçamento registrado no comparativo da despesa autorizada com a 
realizada consolidado - Anexo XI da Lei Federal n.º 4.320/64 (fls. 
406) 

247.877.400,00 

DIVERGÊNCIA ENTRE O ORÇAMENTO APURADO E OS 
REGISTROS CONTÁBEIS 

0,00 

Orçamento registrado no Anexo I do RREO do 6º bimestre de 2008 247.877.400,00 

DIVERGÊNCIA ENTRE O ORÇAMENTO APURADO E O 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

0,00 

 (Fonte: Anexo XI Consolidado, fls. 372/406, e Anexo I do RREO do 6º bimestre/2008) 

 

Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias em 

razão da abertura de créditos adicionais, resultando em um orçamento 

final de R$ 247.877.400,00, que, no entanto, não alteraram o valor do 

orçamento inicial, tendo em vista que todos os créditos foram abertos 

com recursos provenientes da anulação de dotações. 

O Relatório do Controle Interno não apontou irregularidades ou 

impropriedades decorrentes da abertura de créditos adicionais. 
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A análise deste item será efetuada com base no Comparativo da 

Receita Orçada com a Arrecadada – Anexo X da Lei Federal n.º 4.320/64 

(fls. 368/371) – e no Comparativo da Despesa Autorizada com a 

Realizada – Anexo XI da Lei Federal n.º 4.320/64 (fls. 372/406) - uma 

vez que os dados orçamentários encontram-se ali consolidados. 

 

Receitas 

 

A Receita Arrecadada no exercício foi de R$ 235.860.474,55, 

portanto, abaixo da previsão que era de R$ 247.877.400,00, que 

representa um decréscimo de 4,85% em relação ao total da arrecadação 

prevista. 

Cabe destacar o comportamento das Receitas Tributárias, em 

relação à receita total, a partir do exercício de 2005, conforme 

demonstrado no quadro a seguir: 

Em % 

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS 
EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL 

2005 2006 2007 2008 

28,90 26,80 24,74 32,98 

(Fonte: Processo TCE-RJ n.º 217.338-8/08 – ADM/2007 e Comparativo da Receita Orçada com a 
Arrecadada Consolidado – Anexo X, fls. 368/371) 

 

Além das receitas arrecadadas em decorrência do seu poder de 

tributar, o Município recebeu transferências que atingiram 57,25% da 

receita total, de R$ 235.860.474,55. A seguir demonstrarei a trajetória 

destas receitas, em relação à receita total, a partir do exercício de 2005: 
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Em % 

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS 
EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL 

2005 2006 2007 2008 

62,94 64,52 60,61 57,25 

(Fonte: Processo TCE-RJ n.º 210.826-2/06 – ADM/2005; Processo TCE-RJ n.º 210.927-4/07 – 
ADM/2006; Processo TCE-RJ n.º 217.338-8/08 – ADM/2007 e Comparativo da Receita Orçada com a 
Arrecadada Consolidado – Anexo X, fls. 368/371) 

 

Despesas 

 

Quanto às Despesas, cabe destacar que houve execução 

orçamentária de R$ 227.497.987,39, no exercício de 2008, 

representando 91,78% dos créditos autorizados (orçamento final). 

Comparando a despesa realizada registrada nos demonstrativos 

contábeis (fl. 406) com o montante consignado no Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2008, verifica-se a divergência 

de R$ 178.086,51.  

As Despesas Correntes, que estão relacionadas com a 

manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, totalizaram 

R$ 183.546.899,06 e corresponderam a 80,68% da Despesa Total do 

exercício. 

As Despesas de Capital, referentes a investimentos em          

infra-estrutura, aquisição de bens e direitos e amortização do principal da 

dívida fundada, atingiram R$ 43.951.088,33, representando 19,32% da 

despesa total do exercício. 

Os Investimentos realizados pelo Município no exercício de 2008 

totalizaram R$ 41.136.083,32, representando 93,60% das Despesas de 

Capital. Nota-se que os investimentos significaram 18,08% da despesa 

total do exercício. Observa-se no quadro abaixo a trajetória dos 

investimentos desde o exercício de 2005: 
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Em % 

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DE CAPITAL EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS TOTAIS 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

97,43 97,27 94,03 93,60 25 26,96 27,94 18,08 

(Fonte: Processo TCE-RJ n.º 217.338-8/08 – ADM/2007 e Demonstração das Variações Patrimoniais 

Consolidada – Anexo XV, fl. 425) 

 

Resultado Orçamentário 

 

Ao realizar a análise do resultado orçamentário, verifica-se que a 

Administração Municipal apresentou superávit de R$ 8.362.487,16 e, 

excluindo os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência 

Social, este resultado refletiu um superávit de R$ 11.310.697,72, 

conforme apresentado no quadro a seguir: 

Em R$ 

DESCRIÇÃO 
CONSOLIDADO 

(*1) 

REGIME PRÓPRIO 
DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 

VALOR SEM O 
RPPS 

Receitas Arrecadadas 235.860.474,55 7.406.760,46 228.453.714,09 

Despesas Realizadas 227.497.987,39 10.354.971,02 217.143.016,37 

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 8.362.487,16 (2.948.210,56) 11.310.697,72 

(Fonte: Anexo X Consolidado, fl. 371, Anexo XI Consolidado, fl. 406, Anexo XII RPPS, fl. 411) 
(*1) Considerando o Balanço Orçamentário de todos os órgãos e entidades, excluindo as empresas 
estatais não dependentes. 

 

Quanto à gestão orçamentária o Relatório do Controle Interno não 

apontou a existência de nenhuma impropriedade ou irregularidade. 
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Avaliação das Metas Anuais do Município 

 

O Anexo de Metas Fiscais integra a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, onde são estabelecidas metas anuais, em valores 

correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 

nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que 

se referirem e para os dois seguintes (art. 4º, da LC n.º 101/00). 

No quadro a seguir, apresento as metas previstas e execução da 

receita e despesa orçamentárias, resultados primário e nominal e dívida 

pública, no exercício financeiro de 2008, nos termos do artigo 59, inciso I 

da Lei Complementar Federal n.º 101/00. 

Em R$ 

DESCRIÇÃO ANEXO DE METAS 
RREO 6º BIMESTRE/08 

E RGF 3º 
QUADRIMESTRE/08 

ATENDIDO OU NÃO-
ATENDIDO 

Receita Total 249.453.360,00 235.860.474,50 Não-Atendido 

Despesa Total 249.453.360,00 227.676.073,90 Atendido 

Resultado Primário (23.819.120,00) 8.743.199,60 Atendido 

Resultado Nominal 6.747.170,22 (15.826.262,80) Atendido 

Dívida Líquida 182.783.121,68 (6.632.349,40) Atendido 

(Fonte: Processos TCE-RJ n.ºs: 216.120-0/07 – LDO 2008, 203.445-9/09 - RREO do 6º bimestre e 

203.451-8/09 - RGF do 3º quadrimestre) 

 

O Executivo Municipal, em cumprimento ao disposto no §4º do 

artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00, realizou audiência pública para 

avaliar o cumprimento das Metas Fiscais nos períodos de maio, 

setembro e fevereiro, cujas atas encontram-se acostadas às fls. 557/559. 

O relatório do Controle Interno não apontou a existência de 

nenhuma impropriedade ou irregularidade. 
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GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

Gestão Financeira 

 

As Disponibilidades de Caixa e Bancos transferidas do exercício 

de 2007, que totalizaram a importância de R$ 19.016.698,27, passaram a 

ser, em 31 de dezembro de 2008, de R$ 28.364.773,04, constatando-se, 

portanto, um acréscimo das disponibilidades da ordem de 49,16%. 

A Administração Municipal apresentou um resultado financeiro 

superavitário de R$ 2.591.031,53 e, excluindo-se os montantes relativos ao 

Regime Próprio de Previdência Social, este resultado refletiu um superávit de 

R$ 1.803.772,14, conforme quadro abaixo: 

 

Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO 
REGIME PRÓPRIO 
DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 

VALOR SEM O 
RPPS 

Ativo Financeiro 28.364.773,04 963.446,26 27.401.326,78 

Passivo Financeiro 25.773.741,51 176.186,87 25.597.554,64 

SUPERÁVIT FINANCEIRO 2.591.031,53 787.259,39 1.803.772,14 

(Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado – Anexo XIV, fl. 418, e Balanço Patrimonial do ITAPREVI – 
Anexo XIV, fl. 421) 

 

As demais análises da gestão financeira serão efetuadas a partir 

do resultado financeiro consolidado, excluído o resultado do RPPS, uma 

vez que tais recursos têm destinação específica, não podendo ser 

considerados para saldar as obrigações de curto prazo do Município. 
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Cabe destacar que este é o último ano desta gestão e que, ao 

iniciar o mandato, o gestor herdou um déficit financeiro de                     

R$ 5.389.570,91. De acordo com o quadro abaixo, que demonstra o 

comportamento do resultado financeiro a cada ano desta gestão, 

observa-se que o gestor conseguiu alcançar o equilíbrio em suas contas, 

gerando um superávit financeiro, conforme evidenciado abaixo: 

Em R$ 

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS 

GESTÃO 
ANTERIOR 

GESTÃO ATUAL 

2004 2005 2006 2007 2008 

(5.389.570,91) 2.826.620,62 3.055.215,62 (13.401.161,47) 1.803.772,14 

(Fonte: Processo TCE-RJ n.º 217.338-8/08 -ADM/2007, fl. 181, Balanço Patrimonial Consolidado – Anexo 
XIV, fl. 418, e Balanço Patrimonial do ITAPREVI – Anexo XIV, fl. 421) 

 

Sendo assim, o Município alcançou, no último ano desta gestão, o 

equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do §1º do artigo 1º da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00. 

O relatório do Controle Interno dispôs sobre a gestão financeira 

do Município, não tendo apontado nenhuma impropriedade ou 

irregularidade. 

 

Gestão Patrimonial 

 

O resultado patrimonial do exercício de 2008 pode ser assim 

demonstrado: 

Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR 

Variações Ativas 375.467.747,04 

Variações Passivas 332.339.147,71 

RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT 43.128.599,33 

(Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidado – Anexo XV, fl. 425) 
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Este resultado conduziu o Município a um Ativo Real Líquido, de 

R$ 156.893.756,30, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial 

Consolidado – Anexo XIV, à fl. 418. 

 

 

DÍVIDA ATIVA 

 

A evolução da inscrição, cobrança e cancelamento da Dívida 

Ativa Municipal, desde o primeiro ano desta gestão até o exercício em análise, 

estão demonstradas na tabela a seguir: 

Em R$ 

EXERCÍCIO 
SALDO 

ANTERIOR 
INSCRIÇÃO COBRANÇA CANCELAMENTO SALDO 

2005 23.590.591,94 21.683.561,95 1.758.199,36 0,00 43.515.954,53 

2006 43.515.954,53 21.091.069,99 6.671.427,63 0,00 57.935.596,89 

2007 57.935.596,89 14.380.041,49 7.223.635,92 0,00 65.092.002,46 

2008 65.092.002,46 11.493.476,63 7.121.290,33 0,00 69.464.188,76 

(Fonte: Processo TCE-RJ n.º 217.338-8/08 – ADM/2007, Balanço Patrimonial Consolidado – Anexo XIV, 

fl. 418, e Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidado – Anexo XV, fl. 425) 

A inscrição da Dívida Ativa, de R$ 11.493.476,63, alcançou 

11,40% do total da receita arrecadada, excluindo as transferências e operações 

de crédito, que foi de R$ 100.838.484,51. 

 

DESCRIÇÃO VALOR – R$ 

A - Receita Total Arrecadada (c/ deduções) 235.860.474,55 

B - Transferências Correntes (c/ deduções) (134.817.293,25) 

C - Transferências de Capital (204.696,79) 

D - Operações de Crédito (0,00) 

SALDO (A-B-C-D) 100.838.484,51 

(Fonte: Anexo X Consolidado, fls. 368/371) 
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Quanto ao saldo existente em 2007, de R$ 65.092.002,46, a 

cobrança da Dívida Ativa, de R$ 7.121.290,33, representou 10,94%.     

Destaca-se que a cobrança da Dívida Ativa, de R$ 7.121.290,33, no exercício 

de 2008 foi inferior em 1,43% àquela do exercício anterior, de R$ 7.223.635,92. 

Não constou do Relatório encaminhado, às fls. 621, a 

quantidade de ações ajuizadas, no exercício de 2008, para cobrança da dívida 

ativa. Quanto às providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas 

e no combate à sonegação, foi informado sobre o acompanhamento dos mais 

de 4.000 termos de parcelamento emitidos, bem como sobre o atendimento 

personalizado e diferenciado, abrangendo o encaminhamento de 

correspondências e as informações sobre as formas de pagamento. 

O relatório do Controle Interno teceu breves comentários 

sobre a gestão patrimonial do Município, não tendo apontado qualquer 

impropriedade ou irregularidade. 

 

LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

 

Os valores da Receita Corrente Líquida, extraídos do 

Anexo III do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referentes 

aos períodos de apuração dos limites legais de endividamento e gastos 

com pessoal: 

 
Em R$ 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  

1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE 

209.014.309,60 223.347.613,11 228.806.079,39 

(Fonte: Processos TCE-RJ n.ºs 224.732-9/08, 239.223-5/08 e 203.445-9/09 referentes ao RREO do 2º, 4º 

e 6º bimestres, respectivamente) 
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DÍVIDA PÚBLICA 

 

LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA OU FUNDADA 

 

A situação do Município com relação à Dívida, descrita no quadro 

abaixo, foi transcrita dos dados contidos nos Demonstrativos da Dívida 

Consolidada referentes aos Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 

2008, os quais devem ser elaborados pelo Poder Executivo e abranger o 

Poder Legislativo: 

 
PERCENTUAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA S/ A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

2007 2008 

3º QUAD. 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

4,55% -3,77% -3,26% -2,90% 

(Fonte: Processo TCE-RJ n.º 203.451-8/09 – RGF do 3º quadrimestre/2008) 

 
Conforme verificado, tanto nos exercícios anteriores, bem como 

em todos os quadrimestres de 2008,  o limite previsto no inciso II do 

artigo 3º da Resolução n.º 40/01 do Senado Federal – 120% da RCL - foi 

respeitado pelo Município. 

 

GASTOS COM PESSOAL 

 

Conforme se constata, o Poder Executivo respeitou o limite 

estabelecido na alínea “b”, inciso III, artigo 20 da LRF, nos três 

quadrimestres do exercício de 2008, conforme demonstrado abaixo: 

 

Percentual aplicado com Pessoal 

DESCRIÇÃO 

2007 2008 

1º 
QUAD. 

2º 
QUAD. 

3º 
QUAD. 

1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD. 

% % % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % 

PODER 
EXECUTIVO 

36,30 38,70 39,17 83.709.234,80 40,05 88.757.609,50 39,74 93.952.730,60 41,06 
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Cabe ressaltar que a verificação dos limites dos gastos com 

agentes políticos será efetuada quando da análise das Prestações de 

Contas dos Ordenadores de Despesa. 

O relatório de controle interno dispôs acerca do cumprimento 

dos limites das despesas de pessoal, destacando que “o Município 

seguiu os percentuais da LC 101/00, Art. 19, § 1º, da LRF”. 

 

GASTOS COM A EDUCAÇÃO 

 

O artigo 212 da Constituição Federal estabelece que os 

Municípios devem aplicar 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da 

receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento do 

ensino. A Emenda Constitucional n.º 53/06 e a Lei Federal n.º 11.494/07 

criam e regulamentam o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação, que substituiu o FUNDEF a partir do exercício de 2007. 

De acordo com o inciso XII, artigo 60 do ADCT uma proporção 

não inferior a 60% (sessenta por cento) do FUNDEB será destinada ao 

pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em 

efetivo exercício. 

Relacionarei a seguir alguns aspectos importantes que deverão 

ser observados quando da apuração para o atendimento ao limite com 

educação: 

a) A Lei n.º 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação - 

estabelece em seus artigos 70 e 71, respectivamente, as 

despesas que podem e que não podem ser consideradas como 

manutenção e desenvolvimento do ensino, donde concluo que 

somente devem ser computadas aquelas que, de alguma forma, 

contribuam para o seu aprimoramento; 
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b) As despesas com alimentação custeadas pelo Município 

com recursos próprios serão consideradas para fins de apuração 

do limite com Educação, consoante decisão proferida no 

Processo TCE-RJ n.º 261.276-8/01; 

c) Serão considerados, ainda, os montantes das despesas de 

educação contabilizadas em funções atípicas e os valores 

registrados na função 12 referentes as subfunções atípicas que 

ocorrerem na Educação; 

d) Esta Corte de Contas tem entendido, através de decisões 

plenárias proferidas nos Processos TCE-RJ n.ºs 211.006-5/03 e 

221.316-0/03, pela inclusão das despesas com Inativos da 

Educação, custeadas com recursos próprios, no cálculo do limite 

mínimo estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, razão 

pela qual serão consideradas as mesmas na base de cálculo do 

cumprimento do limite da educação; 

e) As despesas que podem ser custeadas com os recursos do 

FUNDEB são as efetuadas nas etapas, modalidades e tipos de 

estabelecimento de ensino da educação básica dentro do âmbito 

de atuação prioritária do Município, educação infantil e ensino 

fundamental, conforme estabelecido no artigo 211 da Constituição 

Federal; 

f) Estão vedadas despesas não consideradas como de 

manutenção e desenvolvimento da educação básica, segundo o 

estabelecido no artigo 71 da Lei n.º 9.394/96 e a utilização de 

recursos do FUNDEB como garantia ou contrapartida de 

operações de crédito que não se destinem ao financiamento de 

projetos, ações ou programas considerados como ação de 

manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação 

básica, de acordo com o artigo 23 da Lei 11.494/07; 
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g) Serão expurgados os valores registrados na função 12, em 

qualquer subfunção, que, por meio do Relatório das Despesas 

com Educação extraído do Sistema Integrado de Gestão Fiscal, 

evidencie que seu objeto não é relativo à Educação, de acordo 

com a Lei n.º 9.394/96; 

h) Não obstante a Portaria 42 permitir que as subfunções sejam 

combinadas com funções diversas daquelas a que estejam 

vinculadas, conforme o Anexo desta Portaria, as funções devem 

espelhar agregações das diversas áreas do setor público, não se 

confundindo a função Educação com nenhuma outra. Entendo 

que os registros fora desta hipótese fogem à boa técnica contábil 

impedindo que a Contabilidade demonstre os valores que foram 

investidos em cada área por meio das funções a que estão 

vinculadas, além de prejudicar a adequada análise dos limites 

constitucionais estabelecidos para a Educação. 

 

Desta forma, procederei ao cálculo considerando que as 

despesas com Educação foram detalhadas no “Quadro Resumo das 

Despesas com Ensino”, apresentando as despesas vinculadas às 

receitas próprias e as vinculadas às demais fontes de recursos, conforme 

valores registrados nos Demonstrativos Contábeis e no Demonstrativo 

Consolidado extraído do Sistema Contábil e/ou Administrativo/Financeiro 

do Município demonstrando as despesas realizadas no ensino, por 

função/subfunção. 
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Para um melhor desenvolvimento de minha análise dividirei a 

apuração nos tópicos a seguir: 

 

 

VERIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS NOS 
ARTIGOS 70 E 71 DA LEI N.º 9.394/96 

 

 

A fim de verificarmos a adequação das despesas aos art. 70 e 71 

da Lei n.º 9.394/96, recorremos, em nosso exame, aos dados 

encaminhados pelo município por meio do Sistema Integrado de Gestão 

Fiscal - SIGFIS. 

Desta forma, procedemos ao levantamento destas despesas com 

base nos históricos existentes no relatório extraído do Sistema, 

discriminando aquelas em que foi possível identificar adequadamente 

que seu objeto não deva ser considerado para a apuração do 

cumprimento dos limites da educação. 

A análise foi efetuada por meio de técnica de amostragem, na 

qual foi verificado 88,70% do total das despesas empenhadas 

registradas no banco de dados fornecido pelo próprio município por meio 

do SIGFIS. A relação destes empenhos consta às fls. 635/638v do 

presente processo. 
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Assim, apuramos as seguintes despesas que não serão 

consideradas no cálculo do limite dos gastos com a educação: 

 

Data do 
Empenho 

Nº do 
Empenho 

Histórico Credor Subfunção 
Fonte de 
Recurso 

Valor – R$ 

02/01/2008 
 

351 
 

Referente ao empenho 869/07 de 
aquisição de tecidos para a 
confecção de Uniformes para o 
Ensino Fundamental, conforme 
pregão 11/2007. 
 

AGITO PARADISE 
EVENTOS LTDA 

 

361 
 

Ordinário não 
Vinculados 

 

131.423,05 
 

02/06/2008 

 

2931 

 

Referente à aquisição de tecidos para  
confecção de uniformes para atender 
ao Ensino Fundamental, conforme 
itens 1(parte), 3, 5(parte), 6 e 9 
(parte) do pregão 18/2008. 
 

MAR MI MAR IND. E 
COM LTDA. 

 

361 

 

Ordinário não 
Vinculados 

 

139.784,00 

 

01/09/2008 

 

4718 

 

Referente à aquisição de tênis, para 
atender às Unidades Escolares do 
Ensino Fundamental, vinculada a 
Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, conforme o Pregão 40/2008. 
 

COMPO INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
BOLSAS LTDA. 

 

361 

 

Ordinário não 
Vinculados 

 

131.036,00 

 

01/10/2008 

 

5361 

 

Referente à contratação da estância 
turística para evento de 
confraternização em comemoração 
ao dia do mestre a serem realizados 
nas datas de 14 e 16 de outubro do 
corrente ano, com atendimento de 
1.100 funcionários por dia, no horário 
de 8h30. 
 

ESTÂNCIA 
TURISMO 

JONOSAKE LTDA.-
ME 

 

361 

 

Ordinário não 
Vinculados 

 

107.450,00 

 

03/11/2008 5854 

 

Referente à devolução do Recurso 
PEJA/2005 ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, 
conforme Demonstrativo de Débito 
em anexo. 
 

- 361 

 

Ordinário não 
Vinculados 

 

188.166,33 

 

22/12/2008 

 

6694 

 

PELA DESPESA EMPENHADA 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
CESTAS DE NATAL PARA OS 
FUNCIONARIOS, CONFORME 
PREGÃO Nº 058/08. 
 

UNIALIMENTAR 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE 

ALIMENTOS LTDA. 
 

361 

 

Ordinário não 
Vinculados 

 

98.000,00 

 

TOTAL 795.859,38 

 

O Corpo Instrutivo assim se manifesta: “Importante ressaltarmos 

que as demais despesas não são legitimadas por esta análise, podendo 

a qualquer momento este Tribunal verificar a legalidade das mesmas. 

Da análise dos históricos existentes no relatório extraído do BO, 

identificamos gastos, no montante de R$ 795.859,38, referentes a 

objetos que não devem ser considerados para a apuração do 

cumprimento dos limites da educação”. 
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Entretanto, tenho entendimento diverso do apontado pela Instrução, 

conforme Declaração de Voto por mim proferida nos autos do processo      

TCE-RJ nº 210.224-4/09, onde me manifestei nos seguintes termos: 

 

“ESTES GASTOS NÃO SÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL, AO 

CONTRÁRIO, SÃO TÍPICOS DA EDUCAÇÃO, PODENDO DESTA FORMA 

SER CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEB, TENDO EM VISTA QUE O 

UNIFORME ESCOLAR É INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL E 

IGUALDADE, DESFAZENDO EVENTUAIS BARREIRAS POSTAS EM FACE 

DA OSTENTAÇÃO DE VESTIMENTAS, QUE INIBE OS MENOS 

FAVORECIDOS, PREJUDICANDO A TRANSFERENCIA DO 

CONHECIMENTO PARA AQUISIÇAO DO SABER. RESSALTO, AINDA, QUE 

O USO DO UNIFORME ESCOLAR HOJE É CONDIÇÃO DE ACESSO AO 

TRANSPORTE E A DESPESA COM O MESMO PODE SER CUSTEADO COM 

RECURSOS DO FUNDEB”. 

 

Desta forma os valores gastos com materiais para confecção de 

uniforme escolar serão incluídos no total dos Gastos com Educação. 
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

MODALIDADE DO ENSINO SUBFUNÇÃO VALOR-R$

361 - Ensino Fundamental 26.817.784,08

122 - Administração

306 - Alimentação

782 - Transporte Rodoviário

         Inativos

Total Ensino Fundamental (A) 26.817.784,08

365 - Ensino Infantil 3.787.053,09

122 - Administração

306 - Alimentação

782 - Transporte Rodoviário

         Inativos

Total Ensino Infantil (B) 3.787.053,09

EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS                       

(Consideradas no Ensino Fundamental) 366 - Educação Jovens e Adultos (C)

EDUCAÇÃO ESPECIAL                                   

(Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil) 367 - Educação Especial (D) 607.309,67

DEMAIS SUBFUNÇÕES ATÍPICAS 

CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA (E)

SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA EDUCAÇÃO 

REGISTRADAS EM OUTRAS FUNÇÕES (F)

31.212.146,84

524.652,33

15.030.503,27

45.717.997,78

167.588.427,08

27,28%

17.440.372,24

27.456.546,74

104.789,99

27.561.336,73

63,28%

PERCENTUAL ALCANÇADO (LIMITE MÍNIMO 25,00% - CAPUT DO ART. 212 DA CF/88) (J/Kx100)

FONTE DE RECURSOS: IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO INFANTIL

(G) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (A+B+C+D+E+F)

(H) DEDUÇÃO BO

(I) VALOR RESPASSADO AO FUNDEB 

(J) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (G+I- H)

(K) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

(O) TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB (M+N)

(P) PERCENTUAL DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO           

(MÍNIMO 60,00% - ART. 22 DA LEI 11.494/07) (L/Mx100)

FONTE DE RECURSOS: FUNDEB

(L) TOTAL DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB (M)

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDEB (N)

 (Fonte: Quadro IV, fls. 224/225, Anexo VIII Consolidado, fls. 328/331, e Anexo X Consolidado, fls. 368/371) 

 

Conforme verificado nos Demonstrativos Contábeis apresentados, 

o município não aplicou recursos em ensino médio – subfunção 362. 

Logo, pode-se aferir que as despesas com ensino especial e de jovens e 

adultos correspondem ao ensino fundamental ou infantil, motivo pelo qual 

as incluí no quadro acima em Despesas com Educação Especial e 
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Jovens e Adultos, para cômputo do limite previsto no caput do artigo 212 

da CF/88. 

Desta forma, constatei: 

- quanto ao estabelecido no art. 212 da Constituição Federal e 

na Lei Orgânica Municipal, que o Município respeitou o limite 

estabelecido, tendo aplicado 27,28%; 

- quanto ao estabelecido no art. 22 da Lei 11.494, que o 

Município obedeceu ao limite mínimo de 60% de aplicação 

dos recursos do FUNDEB em gastos com a remuneração de 

profissionais em efetivo exercício de suas atividades, tendo 

aplicado 63,28%. 

Cumpre-nos registrar, ainda, o total das despesas realizadas com 

a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino distribuídas por fontes de 

recursos, indicando, dessa forma, o total gasto pelo município na 

Educação: 

 

IMPOSTOS      R$ FUNDEB        R$
ROYALTIES      

R$
FNDE              R$

DEMAIS FONTES  

R$

361 - Ensino Fundamental 26.817.784,08 24.067.778,59 751.351,28 4.458.660,32 0,00 56.095.574,27

362 - Ensino Médio 0,00

363 - Ensino Profissional 0,00

364 - Ensino Superior 0,00

365 - Educação Infantil 3.787.053,09 3.373.128,31 94.651,39 722.115,52 7.976.948,31

366 -  Educação de Jovens e 

Adultos
0,00

367 - Educação Especial 607.309,67 702.996,18 1.310.305,85

122 - Administração Geral 0,00

306 - Alimentação 0,00

outras 0,00

TOTAL  31.212.146,84 27.440.906,90 1.548.998,85 5.180.775,84 0,00 65.382.828,43

EXCLUSÃO BO 795.859,38 795.859,38

TOTAL AJUSTADO 30.416.287,46 27.440.906,90 1.548.998,85 5.180.775,84 0,00 64.586.969,05

Percentual Aplicado por Fonte de 

Recurso em Relação às Despesas
47,09% 42,49% 2,40% 8,02% 0,00% 100,00%

DEMONSTRATIVO DO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

FONTE DE RECURSOS

SUBFUNÇÃO
TOTAL                       

R$

 

    (Fonte: Quadro IV, fls. 224/225, e Anexo VIII Consolidado, fls. 328/331) 
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ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEB 

 

No quadro, a seguir, demonstrarei o valor total das despesas 

empenhadas no exercício de 2008 com recursos FUNDEB, bem como o 

saldo restante a empenhar, em face do que dispõe o artigo 21 da Lei 

Federalnº 11.494/07: 

 

CÁLCULO DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB EM 2008 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) Recursos recebidos a título de FUNDEB no exercício de 2008 27.456.546,74 

(B) Receita de Aplicação Financeira com FUNDEB no exercício de 2008 104.789,99 

(C) Total das Receitas recebidas do FUNDEB no exercício de 2008 (A+B) 27.561.336,73 

(D) Despesa empenhada com recursos recebidos do FUNDEB no exercício 
de 2008 (*1) 

27.341.317,57 

(E) Saldo a empenhar para o próximo exercício a título de FUNDEB (C-D) 220.019,16 

(F) Percentual atingido - mínimo = 95%  (D/C) 99,20 

(Fonte: Quadro IV, fls. 224/225, e Quadro VII, fl. 231) 

 

O Município utilizou, neste exercício, 99,20% dos recursos 

recebidos do FUNDEB em 2008, restando a empenhar 0,80% em 

observância ao artigo 21 da Lei 11.494/07, que estabelece que os 

recursos deste Fundo serão utilizados no exercício financeiro em que 

lhes forem creditados, podendo ser utilizado no primeiro trimestre do 

exercício imediatamente subseqüente, até 5% destes recursos. 

O saldo contábil da conta corrente vinculada ao FUNDEB, em 31 

de dezembro de 2008, foi de R$ 135.229,61, conforme Demonstrações 

Contábeis às fls. 231 e 494, o qual se coaduna com o extrato bancário, 

devidamente conciliado (fls.491/493 e 495/502). 
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Destaco que, o parecer do Conselho Municipal do FUNDEB sobre 

a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo, 

acostado às fls. 480/481, concluiu pela aprovação das contas, conforme 

previsto no artigo 24 da Lei n.º 11.494/07.  

O Conselho do FUNDEB é um colegiado, cuja função principal é 

proceder ao acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a 

transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito de cada 

esfera Municipal, Estadual ou Federal. O Conselho não é uma unidade 

administrativa do Governo, assim, sua ação deve ser independente e, ao 

mesmo tempo, harmônica com os órgãos da Administração Pública local. 

O Poder Executivo deve oferecer ao Conselho o necessário apoio 

material e logístico, disponibilizando, se necessário, local para reuniões, 

meio de transporte, materiais, equipamentos, etc, de forma a assegurar a 

realização periódica das reuniões de trabalho, garantindo assim, 

condições, para que o Colegiado desempenhe suas atividades e 

efetivamente exerça suas funções. É importante destacar que ao 

trabalho dos Conselhos soma-se o trabalho das tradicionais instâncias de 

controle e fiscalização da gestão pública, razão pela qual seu parecer é 

peça essencial ao exame das presentes contas, influenciando na 

conclusão deste relatório. 

O relatório do Controle Interno não apontou a existência de 

impropriedades nas despesas com educação. 

 

DESPESAS COM SAÚDE 

 
As despesas com ações e serviços públicos de saúde devem 

corresponder a 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os 

artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e §3º da CF, em consonância com o 
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disposto no inciso III do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

A seguir, evidenciaremos a situação do Município com relação 

aos gastos com saúde, tendo como base os Demonstrativos Contábeis e 

os Demonstrativos Consolidados extraídos do Sistema Contábil e/ou 

Administrativo/Financeiro do Município. 

 

CÁLCULO DA DESPESA COM SAÚDE 

 

DESCRIÇÃO VALOR  (R$)

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 167.588.427,08 

RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE 14.906.189,41 

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 68.396.361,33 

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (II) 15.030.503,27 

TOTAL DAS RECEITAS  235.860.474,55 

(A) DESPESAS COM SAÚDE 45.227.431,92 

(B) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS QUE NÃO

IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
15.878.244,20 

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (III) (A-B) 29.349.187,72 

PERCENTUAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM GASTOS COM SAÚDE (III)/(I-

II)

19,24%

RECEITAS

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

 (Fontes: Anexo VIII Consolidado, fls. 328/331; Anexo X Consolidado, fls. 368/371; e Demonstrativo dos 

Gastos com Saúde, fls. 233/234) 
 

Da análise dos quadros, verifica-se que o montante gasto com 

saúde no exercício de 2008, no valor de R$ 29.349.187,72, cumpriu o 

previsto no inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, atingindo o percentual de 19,24%. 

Cabe destacar que de acordo com a decisão plenária exarada, 

em 20 de dezembro de 2007, no processo 115.525-4/07 a partir das 

Contas de Gestão do exercício de 2009 não será realizada a dedução 

da base de cálculo dos gastos com Saúde (impostos e transferência) da 

parcela das Transferências para o FUNDEB – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação.  
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O Conselho Municipal de Saúde, através do Parecer acostado às 

fls. 167, opinou favoravelmente quanto à aplicação dos recursos 

destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 

da Lei 8.080/90. 

A Constituição Federal de 1988 por meio de seus dispositivos (art. 

194, VII; art. 198, III; art. 204, II; art. 206, VI, art. 227, parágrafo 7) 

incorporou o controle social que visa à participação da comunidade na 

gestão das políticas públicas, de forma a avaliar seus objetivos, 

processos e resultados, principalmente no que se refere aos setores de 

educação e saúde. 

O Ministério da Saúde estimulou a criação de mecanismos de 

controle social, na forma de conselhos representativos, reconhecendo a 

participação da sociedade no planejamento, acompanhamento e 

verificação das ações públicas de saúde. Hoje, o conceito de controle 

social vincula-se, principalmente, à participação popular em nível 

municipal, por ser a esfera pública mais próxima dos problemas 

enfrentados pela comunidade. 

Conforme já mencionado no tópico referente ao 

Acompanhamento dos Recursos do FUNDEB, o trabalho dos Conselhos 

é de fundamental importância para as entidades de controle e 

fiscalização da gestão pública, constituindo-se em elemento 

indispensável à análise das presentes contas. 
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DEMAIS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

 

ROYALTIES  

 
O artigo 8º da Lei n.º 7.990, de 28.12.89, veda a aplicação dos 

recursos provenientes de royalties no quadro permanente de pessoal e 

no pagamento da dívida, excetuando o pagamento de dívida com a 

União, bem como a capitalização de fundos de previdência, conforme Lei 

Federal n.º 10.195/01. 

 
De acordo com os demonstrativos apresentados às fls. 236/237, a 

movimentação dos recursos de royalties no exercício pode ser resumida 

da seguinte forma: 

 
Em R$ 

DESCRIÇÃO 

RECEITAS DA COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 

2008 

ANP  
REGISTROS 
CONTÁBEIS 

I - Transferência da União   7.374.594,94 

      Compensação Financeira de Recursos Hídricos    

      Compensação Financeira de Recursos Minerais   277.788,08 

      Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo, Xisto e Gás Natural    

                  Royalties pela Produção (até 5% da produção) 6.843.075,53  7.096.806,86 

                  Royalties pelo Excedente da Produção 2.333,72   

                  Participação Especial    

                  Fundo Especial do Petróleo    

II – Transferência do Estado   4.449.272,01 

III – Outras Compensações Financeiras    

IV – Aplicações Financeiras   126.212,42 

V – Total das Receitas (I + II + III + IV) ----- 11.950.079,37 

(Fonte: Quadro XI, fl. 236, e Anexo X Consolidado, fls. 368/371) 
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Prossegue o corpo Instrutivo: “Constatamos divergências quando do 

confronto dos dados registrados na ANP, extraídos do site da ANP, com os 

evidenciados nos Demonstrativos Contábeis, o que será considerado como 

impropriedade em nossa conclusão. 

 

DESCRIÇÃO 

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2008 - VALOR (R$) 

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 

Pessoal e 
Encargos 
(excluindo 

FGTS e INSS) 

Juros e 
Encargos da 

Dívida 

Outras 
Despesas 
Correntes 

Amortização 
da Dívida  

(nota 
explicativa  

Demais 
Despesas de 

Capital 

I - Transferência da União   4.486.200,63  1.680.157,91 

   Compensação Financeira de 
Recursos Hídricos      

   Compensação Financeira de 
Recursos Minerais   2.777,82   

   Compensação Financeira pela 
Exploração do Petróleo, Xisto e 
Gás Natural      

      Royalties pela Produção   4.483.422,81  1.680.157,91 

      Royalties pelo Excedente da 
Produção      

      Participação Especial      

      Fundo Especial do Petróleo      

II - Transferência do Estado   2.315.995,18  2.038.325,88 

III - Outras Compensações 
Financeiras      

IV - Aplicações Financeiras      

V - Total das Despesas (I + II + III 
+ IV)   6.802.195,81  3.718.483,79 

VI - Restos a Pagar pagos com 
recursos de Royalties   1.187.048,35  40.000,00 

(Fonte: Quadro XII, fl. 237) 

 

Quanto às despesas com pessoal, foi determinado por esta Corte de Contas, 

por meio do voto prolatado no Processo TCE-RJ n.º 250.364-8/04, que não existe 

impedimento quanto à utilização dos royalties para pagamento de despesas relativas 

ao FGTS e à Contribuição Patronal do Regime Geral de Previdência – INSS, motivo 

pelo qual as excluímos do quadro acima. 

 

Da análise das informações constantes dos autos, podemos concluir que o 

Município não aplicou recursos de royalties em pagamento de pessoal e de dívidas 

não excetuadas pela Lei Federal     n.º 10.195/01. 
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Adicionalmente, procederemos à apuração de possível utilização de recursos 

de royalties nas vedações previstas, de onde extrairemos as devidas conclusões: 

 

Pessoal 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPI0 228.806.079,39 

(B) RECEITA DE ROYALTIES 11.950.079,37 

(C) RECEITA CORRENTE SEM ROYALTIES (A-B) 216.856.000,02 

(D) TOTAL DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL 103.300.165,83 

(E) SOBRA DAS RECEITAS CORRENTES SEM ROYALTIES 113.555.834,19 

(Fonte: Anexo XV Consolidado, fl. 425) 

Tendo havido uma sobra das receitas sem royalties, concluímos que não 

existem indícios de utilização de royalties para pagamento de pessoal. 

Dívida 

 
Com relação ao pagamento de dívidas com recursos dos royalties, a análise é 

semelhante à efetuada com pessoal, conforme demonstramos: 

 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) RECEITA TOTAL DO MUNICÍPIO 235.860474,55 

(B) RECEITA DE ROYALTIES 11.950.079,37 

(C) RECEITA TOTAL SEM ROYALTIES (A-B) 223.910.395,18 

(D) TOTAL DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÍVIDAS 2.815.005,01 

(E) SOBRA DA RECEITA TOTAL SEM ROYALTIES 221.095.390,17 

(Fonte: Anexo XV Consolidado, fl. 425) 

Tendo havido uma sobra das receitas sem royalties, concluímos que não 

existem indícios de utilização de royalties para pagamento de dívidas”. 
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VERIFICAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 29-A DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 

 
Os incisos I e III do §2º do art. 29-A da Constituição Federal 

prevêem que o repasse à Câmara, em montante superior aos limites 

definidos no mesmo artigo, bem como o repasse a menor em relação à 

proporção fixada na Lei Orçamentária, constituem crime de 

responsabilidade do Prefeito Municipal. Assim, faz-se necessária a 

verificação do enquadramento ou não do Chefe do Executivo nesses 

dispositivos. 

 
Verificação do Cumprimento do Inciso I, §2º do Artigo 29-A da CF/88 

 
Seguindo os critérios do artigo 29-A da Constituição Federal, o 

total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios 

dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá 

ultrapassar, em 2008, o percentual de 8% sobre o somatório da receita 

tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos art. 158 

e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, observada a 

população do Município de 95.356 habitantes, conforme dados 

publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e 

encaminhados para o Tribunal de Contas da União para o cálculo das 

quotas do FPM  na forma do inciso VI, artigo 1º c/c o artigo 102 da Lei    

nº 8.443/92, a saber: 

 

“Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle 
externo, compete, nos termos da Constituição Federal e na 
forma estabelecida nesta lei: 

(...) 

VI - efetuar, observada a legislação pertinente, o cálculo 
das quotas referentes aos fundos de participação a que 
alude o parágrafo único do art. 161 da Constituição Federal, 
fiscalizando a entrega dos respectivos recursos. 
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(...) 

Art. 102. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) ou entidade congênere fará publicar no 
Diário Oficial da União, até o dia 31 de agosto de cada ano, 
e para os fins previstos no inciso VI do art. 1° desta lei, a 
relação das populações por Estados e Municípios. 

§ 1° Os interessados, dentro do prazo de vinte dias da 
publicação, poderão apresentar reclamações 
fundamentadas à Fundação IBGE, que decidirá 
conclusivamente. 

§ 2° Até o dia 31 de outubro de cada ano, a Fundação 
IBGE encaminhará ao Tribunal de Contas da União a 
relação referida neste artigo.” 

 

A população utilizada para o cálculo das quotas do FPM 

para o exercício de 2008 e conseqüentemente para o limite previsto no 

artigo 29-A da CF consta do Anexo X da Decisão Normativa nº 87/07 – 

TCU. 

LIMITE PREVISTO 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2007 VALOR (R$)

(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS) 

ISS 48.412.134,88 

IPTU 8.376.577,12 

ITBI 585.996,94 

IRRF 2.737.378,79 

Taxas (1) 1.225.554,44 

Contribuição de Melhoria 0,00 

Dívida Ativa de Tributos 7.223.635,92 

Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos 0,00 

Multa e Juros de Mora de Tributos 331.372,59 

Receitas de Bens de Uso Especial (cemitério, mercado mun., etc)  (2) 0,00 

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)  (3) 238.913,47 

Contribuição de Iluminação Pública (3) 2.468.678,04 

Subtotal (A) 71.600.242,19 

(B) TRANSFERÊNCIAS

FPM 15.405.374,91 

ITR 24.183,47 

IOF-Ouro 0,00 

ICMS Desoneração - LC 87/96 539.817,36 

ICMS 71.840.261,43 

IPI - Exportação 1.915.811,16 

IPVA 1.623.025,62 

Subtotal (B) 91.348.473,95

(C) TOTAL (A+B) 162.948.716,14

Percentual previsto para o Município 8

Limite do Repasse do Executivo para o Legislativo - 2008 13.035.897,29  
(Fonte: Anexo X Consolidado/2007, fls. 616/619) 
(1) Inclusive a Taxa de Poder de Polícia – Ver voto Processo TCE-RJ n.º 261.314-8/02 
(2) Receitas de Mercado Municipal, de cemitério, de aeroporto, de terra dos silvícolas, conforme voto 
proferido no Processo TCE-RJ n.º 261.314-8/02 
(3) Receitas incluídas em virtude do voto proferido no Processo TCE-RJ n.º 210.512-9/04 
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Outrossim, vale ressaltar que, conforme decisão recente no 

Processo TCE-RJ n.º 203.065-7/05, as Contribuições Previdenciárias, 

cobradas dos servidores para custeio dos Regimes Próprios de 

Previdência e Assistência, passaram a ser excluídas do cômputo do 

cálculo do limite do artigo 29-A da CF, a partir do exercício de 2006, 

motivo pelo qual as mesmas não constam do quadro acima. Sendo 

assim, o atendimento ao mandamento constitucional fica assim 

demonstrado: 

 

COMPARAÇÃO DO LIMITE PREVISTO COM O REPASSE RECEBIDO 

Em R$ 

LIMITE DE REPASSE 

PERMITIDO 

REPASSE RECEBIDO 

AJUSTADO 

REPASSE RECEBIDO 

ABAIXO DO LIMITE 

13.035.897,29 10.548.696,00 2.487.201,29 

 

Em R$ 

REPASSE RECEBIDO 10.548.696,00 

(-) INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) Fl. 278 0,00 

REPASSE RECEBIDO AJUSTADO 10.548.696,00 

(Fonte: Anexo XIII – Câmara, fl. 554, e Anexo II – Câmara, fl. 278) 

 

Verifica-se, de acordo com o quadro anterior, que o limite de 

repasse do Executivo para o Legislativo, em função do disposto no       

art. 29-A da Constituição Federal, foi respeitado. 
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Verificação do Cumprimento do Inciso III, §2º do Artigo 29-A da Cf/88 

 

De acordo com o Balanço Orçamentário da Câmara, às fls. 412, 

verifica-se que o montante previsto para repasse ao Legislativo no 

exercício de 2008 totalizava R$ 10.600.182,00. 

Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara 

Municipal, à fl. 554, constata-se o repasse a menor, conforme 

demonstrado abaixo: 

Em R$ 

REPASSE FIXADO NA LOA REPASSE RECEBIDO 
REPASSE RECEBIDO 

ABAIXO DO FIXADO 

10.600.182,00 10.548.696,00 51.486,00 

(Fonte: Anexo XII da Câmara, fl. 412, e Anexo XIII da Câmara, fl. 554) 

 

O Corpo Instrutivo assim se manifestou na primeira análise: “No 

quadro acima ficou demonstrado que o município descumpriu o 

estabelecido nos artigos 29-A e 168 da Constituição Federal, ensejando, 

quando da conclusão da presente instrução, sugestão de parecer 

prévio contrário. 

Ressaltamos que, embora a Câmara Municipal tenha empenhado, 

durante o exercício de 2008, o valor de R$ 10.360.182,00, abaixo, 

portanto, do valor efetivamente repassado pela Prefeitura, de                 

R$ 10.548.696,00, verificamos ao final do exercício uma insuficiência de 

caixa no valor de R$ 51.486,00, decorrente de DDO (consignações), 

conforme apontado no Balanço Patrimonial da Câmara à fl. 420. 

Cumpre-nos registrar, ainda, que foi constatado no Balanço 

Financeiro (fl. 554) uma transferência financeira concedida pela Câmara 

Municipal no valor de R$ 240.000,00, cuja natureza e destino não foram 

identificados”. 
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Em nova análise após atendimento da Pauta Especial, o Corpo 

Instrutivo assim se manifesta: 

1) não-atendimento aos artigos 29-A e 168 da Constituição 
Federal pelo Poder Executivo. 
 

Defesa: “A Câmara Municipal no exercício de 2008 empenhou o valor de 

R$ 10.360.182,00, abaixo, portanto, do valor repassado pela Prefeitura 

que foi de R$ 10.548.696,00. A Câmara Municipal repassou para a 

Prefeitura o valor de R$ 240.000,00 conforme cópia em anexo do 

Balancete de verificação da Prefeitura demonstrando em Transferências 

Financeiras Recebidas. Constata-se então, que a insuficiência de caixa 

verificada no valor de R$ 51.486,00 decorrente de DDO (consignações) 

foi ocasionada pela gestão inadequada dos recursos recebidos pela 

Prefeitura, já que a Câmara Municipal teve saldo suficiente para devolver 

para Prefeitura.” 

 

Análise:   Da análise levada a efeito, consideramos procedentes 

as alegações trazidas aos autos pelo responsável, haja vista foi 

comprovado, conforme documento às fls. 745, que a Câmara devolveu à 

Prefeitura o valor de R$ 240.000,00, empenhando inclusive, valor inferior 

ao repasse recebido, demonstrando que os recursos transferidos foram 

suficientes para atender às necessidades de funcionamento da Câmara.  

 

Em R$ 

DESPESA EMPENHADA REPASSE RECEBIDO 
VALOR EMPENHADO 
ABAIXO DO VALOR 

RECEBIDO 

10.360.182,00 10.548.696,00 188.514,00 
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 VERIFICAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LRF 

 

Em análise à tabela de avaliação do artigo 42, verificam-se os 

seguintes dados: 

Em R$ 

Total das Disponibilidades 
Financeiras em 31/12/2008 

Total dos Encargos e das 
Despesas Compromissadas 

a Pagar em 31/12/2008 

Disponibilidade de Caixa em 
31/12/2008 

18.392.155,14 4.190.371,22 14.201.783,92 

Em R$ 

Total das Disponibilidades de 
Caixa em 31/12/2008 

Total das Obrigações de 
Despesa Contraídas  

Suficiência em 31/12/2008 –  
Art. 42 LRF 

14.201.783,92 11.913.995,76 2.287.788,16 

 

Conforme apurado acima houve a observância do estabelecido 

no artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 pelo Poder 

Executivo. 

 

DEMAIS ASPECTOS RELEVANTES 

 

DA SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 
A Lei 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para organização 

e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 

servidores públicos dos entes da Federação, tem, como principal 

objetivo, garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema 

previdenciário. 

 
De acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas 

Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Anexo V 

do Relatório Resumido da Execução Orçamentária –fls. 634, constata-se 

um resultado previdenciário deficitário da ordem de R$ 2.973.052,90, 

conforme exposição a seguir: 
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DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 7.406.760,50 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 10.379.813,40 

DÉFICIT 2.973.052,90 

(Fonte: Processo TCE-RJ n.º 203.445-9/09, referente ao RREO do 6º bimestre) 

 
O déficit constatado demonstra que no exercício em tela não 

houve equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Públicos, em desacordo com a Lei 

Federal n.º 9.717/98.  

Comparando este resultado com o apurado no exercício anterior, 

verifica-se trajetória previdenciária: 

EXERCÍCIO VALOR (R$) 

2005 (DÉFICIT) 3.921.321,80 

2006 (DÉFICIT) 4.605.380,00 

2007 (DÉFICIT) 932.401,20 

2008 (DÉFICIT) 2.973.052,90 

DIFERENÇA 2.040.651,70 

(Fonte: Processos TCE-RJ n.ºs 210.927-4/07 – ADM/2006 e 217.338-8/08 – ADM/2007) 

 

Cabe ressaltar que, no exercício de 2008 houve o repasse das 

contribuições dos servidores e patronal, conforme se verifica no 

Anexo XIII da ITAPREVI, estando de acordo com o artigo 40 da CF c/c o 

inciso II, artigo 1º da Lei Federal 9.717/98. 

Quanto às demais questões relacionadas à Previdência, a 

legislação previdenciária vigente estabeleceu critérios básicos que os 

entes públicos devem observar para a constituição e manutenção de 

seus regimes próprios de previdência, critérios esses caracterizados por 

considerável complexidade no que diz respeito à metodologia de 

operacionalização por parte dos Poderes Executivos e de fiscalização a 

cargo dos Tribunais de Contas. Sendo assim, considerando ainda a 

ausência de elementos essenciais que possam instrumentalizar um 

exame mais detalhado acerca dessa matéria, remeterei a análise do 
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Sistema Previdenciário Municipal para as Prestações de Contas de 

Ordenadores de Despesas. 

 

PARECER PRÉVIO 

 

Considerando, com fulcro no artigo 125, incisos I e II, da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de competência 

desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos 

Municípios para a final apreciação da Câmara; 

Considerando que o parecer prévio deve refletir a análise técnica 

das contas examinadas, ficando o julgamento das mesmas sujeito 

às Câmaras Municipais; 

Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer 

prévio do Tribunal de Contas e o subseqüente julgamento pela 

Câmara dos 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; 
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Considerando que as Contas de Gestão do Prefeito, 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 a abertura de créditos suplementares ou especiais 

com prévia autorização legislativa e com indicação dos recursos 

correspondentes, em observância ao inciso V, artigo 167 da 

Constituição Federal; 

Considerando que foram devidamente demonstradas as metas 

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do 

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

Considerando que foram realizadas audiências públicas avaliando 

o cumprimento das metas fiscais nos períodos de maio, setembro e 

fevereiro, em cumprimento ao disposto no § 4º, artigo 9º da Lei 

Complementar Federal nº 101/00; 

Considerando que o gestor apresentou o equilíbrio financeiro das 

contas, em atendimento ao §1º do art. 1º da Lei Complementar 

Federal nº 101/00; 

Considerando que os gastos na manutenção e desenvolvimento 

do ensino atenderam ao disposto no artigo 212 da Constituição 

Federal, bem como houve o cumprimento do art. 21 e do artigo 22 

da Lei 11.494/07 em relação às despesas com recursos do 

FUNDEB; 

Considerando que os gastos com pessoal ativo e inativo 

encontram-se de acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 

20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 
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Considerando a observância da Dívida Pública do Município aos 

termos da Resolução n.º 40/01, c/c a Lei Complementar Federal n.º 

101/00; 

Considerando que os gastos, com recursos próprios, com ações e 

serviços de saúde cumpriram o limite estabelecido pela Emenda 

Constitucional n.º 29/00 c/c o inciso III, artigo 77 do ADCT; 

Considerando a correta aplicação dos recursos dos royalties, em 

observância ao artigo 8º da Lei n.º 7.990/89; 

Considerando o atendimento ao artigo 29-A da Constituição Federal 

pelo Poder Executivo;  

Considerando o cumprimento aos ditames do art. 42 da Lei 

Complementar Federal nº 101/00; 

 

Face ao exposto, e de acordo com o Corpo Instrutivo e 

com o parecer do Ministério Público Especial junto a este 

Tribunal, 

 

VOTO: 

 
I – Pela emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação 

das contas do Chefe do Poder Executivo do Município de Itaguaí, 

Sr. Carlo Busatto Júnior, referentes ao exercício de 2008, com as 

seguintes  RESSALVAS, DETERMINAÇÕES, RECOMENDAÇÕES 

e COMUNICAÇÕES : 
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RESSALVAS 
 

1) Divergência de R$ 178.086,51 entre a Despesa Realizada 

registrada nos demonstrativos contábeis (fl. 406) e o montante 

consignado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 

6º bimestre de 2008; 

2) Não-cumprimento da meta prevista no Anexo de Metas Fiscais, 

relacionadas à “Receita Total”, em desacordo com o artigo 4º da LC      

n.º 101/00; 

3) Diversos gastos, no montante de R$ 795.859,38, indevidamente 

classificados na educação, especificamente na subfunção 361, 

conforme Relatório extraído do banco de dados fornecido pelo 

próprio município por meio do SIGFIS; 

4) Não-elaboração do Demonstrativo da Movimentação dos 

Recursos do FUNDEB, encaminhado à fl. 231, na forma solicitada 

no Ofício-Circular; 

5) Os dados registrados na ANP, extraídos do site da ANP, 

divergiram daqueles evidenciados nos Demonstrativos Contábeis 

(Anexo X Consolidado, fls. 368/371); 

6) Intempestividade no encaminhamento das informações 

necessárias à avaliação do artigo 42 da LRF; 

7) Déficit Previdenciário, da ordem de R$ 2.973.052,90, 

demonstrando que no exercício de 2008 não houve equilíbrio 

financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos, em desacordo com a Lei Federal n.º 9.717/98, 

conforme evidenciado no quadro a seguir: 
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DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 7.406.760,50 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 10.379.813,40 

DÉFICIT 2.973.052,90 

 

8) Divergência verificada entre o saldo patrimonial do exercício 

apurado e o registrado contabilmente; 

9) O Setor de Controle Interno não adotou medidas de forma a elidir 

as falhas apontadas acima, em cumprimento ao seu papel 

disciplinado nos artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88. 

10) Pelo repasse de recursos do Poder Executivo ao Legislativo em 

valor inferior ao definido no inciso III do § 2º do artigo 29-A da 

Constituição Federal. 

DETERMINAÇÕES 

 

1) Na elaboração dos documentos contábeis e extracontábeis 

atentar para que os mesmos apresentem informações fidedignas, 

eliminando eventuais divergências e omissões, de forma que os 

mesmos permitam a interpretação dos resultados econômicos e 

financeiros, cumprindo o artigo 85 da Lei nº 4.320/64; 

2) Atente para o cumprimento das metas previstas no Anexo de 

Metas Fiscais, de acordo com o artigo 4º da LC n.º 101/00; 

3) Para que seja observada a tempestividade no encaminhamento 

de informações necessárias à avaliação do artigo 42 da LRF; 

4) Observar o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Públicos, conforme disposto na 

Lei Federal n.º 9.717/98; 

5) Apurar e corrigir a divergência verificada entre o saldo patrimonial 

do exercício apurado e o registrado contabilmente; 
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6) 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. 

7) Observar as disposições contidas no artigo 29-A da CF, em 

especial aquelas contidas em seu inciso III do § 2º. 

RECOMENDAÇÃO 

 
1) Ao Controle Interno da Prefeitura Municipal para que 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.  

II – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação 

TCE-RJ n.º 204/96, ao atual Responsável pelo Controle Interno 

da Prefeitura Municipal de Itaguaí, na forma do artigo 26 e incisos 

do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Deliberação 

TCE-RJ   n.º 167/92, para que tome ciência da irregularidade e das 

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 
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demonstrativos contábeis contemplem as informações dispostas 

nos quadros extracontábeis que integram a presente prestação de 

contas. 

III – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da 

Deliberação TCE-RJ nº 204/96, ao Sr. Carlo Busatto Júnior, atual 

Prefeito Municipal de Itaguaí, na forma do artigo 26 e incisos do 

Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Deliberação TCE-

RJ nº 167/92, para que seja  ALERTADO: 

a) quanto à decisão plenária exarada, em 20 de dezembro 

de 2007, no processo 115.525-4/07, que a partir das Contas 

de Gestão do exercício de 2009 não será realizada a 

dedução da base de cálculo dos gastos com Saúde 

(impostos e transferência) da parcela das Transferências 

para o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação. 

IV – DETERMINAÇÃO à 2ª 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-1, 
 

ALUISIO GAMA DE SOUZA 
RELATOR 

 
 
atg 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ 

PROCESSO NO 207.845-1/09 

EXERCÍCIO DE 2008 
PREFEITO: Sr. CARLO BUSATTO JÚNIOR 
 

PARECER PRÉVIO 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, nos termos da Constituição do Estado e da Lei 
Complementar nº 63, de 01 de agosto de 1990, e, 

 
Considerando que as Contas de Gestão do Prefeito do Município 

de Itaguaí, Sr. Carlo Busatto Júnior, referentes ao exercício de 

2008, constituídas dos respectivos Balanços Gerais do Município e 

das demonstrações técnicas de natureza contábil, foram elaboradas 

com observância às disposições legais pertinentes exceto pelas 

ressalvas apontadas; 

 

Considerando, com fulcro no artigo 125, incisos I e II, da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de competência 

desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos 

Municípios para a final apreciação da Câmara; 

 

Considerando que o parecer prévio deve refletir a análise técnica 

das contas examinadas, ficando o julgamento das mesmas sujeita 

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 dos 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 a abertura de créditos suplementares ou especiais 

com prévia autorização legislativa e com indicação dos recursos 

correspondentes, em observância ao inciso V, artigo 167 da 

Constituição Federal; 

 

Considerando que foram devidamente demonstradas as metas 

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do 

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

 

Considerando que foram realizadas audiências públicas avaliando 

o cumprimento das metas fiscais nos períodos de maio, setembro e 

fevereiro, em cumprimento ao disposto no § 4º, artigo 9º da Lei 

Complementar Federal nº 101/00; 
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Considerando que o gestor apresentou o equilíbrio financeiro das 

contas, em atendimento ao §1º do art. 1º da Lei Complementar 

Federal nº 101/00; 

 

Considerando que os gastos na manutenção e desenvolvimento 

do ensino atenderam ao disposto no artigo 212 da Constituição 

Federal, bem como houve o cumprimento do artigo 21 e do artigo 

22 da Lei 11.494/07 em relação às despesas com recursos do 

FUNDEB; 

 

Considerando que os gastos com pessoal ativo e inativo 

encontram-se de acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 

20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

Considerando a observância da Dívida Pública do Município aos 

termos da Resolução n.º 40/01, c/c a Lei Complementar Federal n.º 

101/00; 

 

Considerando que os gastos, com recursos próprios, com ações e 

serviços de saúde cumpriram o limite estabelecido pela Emenda 

Constitucional n.º 29/00 c/c o inciso III, artigo 77 do ADCT; 

Considerando a correta aplicação dos recursos dos royalties, em 

observância ao artigo 8º da Lei n.º 7.990/89; 

 

Considerando o atendimento ao artigo 29-A da Constituição 

Federal pelo Poder Executivo;  

 

Considerando o cumprimento aos ditames do art. 42 da Lei 

Complementar Federal nº 101/00; 
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RESOLVE: 
 
 

 
Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação 

das Contas do Chefe do Poder Executivo Municipal de Itaguaí,     
Sr. Carlo Busatto Coutinho, referente ao exercício de 2008, com as 
RESSALVAS, DETERMINAÇÕES, RECOMENDAÇÃO e 
COMUNICAÇÕES, constante do voto. 

 
 
 

SALA DAS SESSÕES,          de                             de   2008. 
 
 
 
 
 

Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

Conselheiro Aluisio Gama de Souza 
RELATOR 

 
 
 
 
 

Fui presente:    
Representante do Ministério Público Especial 
junto ao Tribunal de Contas 

 


