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PROCESSO TCE Nº: 208.146-3/14 

ORIGEM: Prefeitura Municipal de Itaguaí 

ASSUNTO: Prestação de Contas da Administração Financeira 

EXERCÍCIO: 2013 

PREFEITO: Luciano Carvalho Mota  

 

 

Trata o presente processo da Prestação de Contas da Administração Financeira do 

Município de Itaguaí, referente ao exercício de 2013, gestão do Sr. Luciano Carvalho Mota – 

Prefeito. O referido administrativo foi encaminhado tempestivamente a esta Corte. 

 

O Corpo Instrutivo, representado pela Coordenadoria de Contas de Governo dos 

Municípios - CGM, após exame dos autos sugere a emissão de Parecer Prévio Favorável à 

aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo de Itaguaí, com ressalvas, determinações, 

recomendação e comunicação.  

 

A SUM e SGE, em reexame, concordam com a proposição manifestada pela CGM. 

 

O Ministério Público junto a este Tribunal, representado pelo Procurador Horacio 

Machado Medeiros, manifesta-se de acordo com o Corpo Instrutivo.  

 

Ressalte-se que a data de julgamento destas Contas (16/10/2014) foi publicada em 

Pauta Especial no Diário Oficial do Estado de 14/10/2014.  

 

 

É O RELATÓRIO 
 

 

A instrução elaborada abrange de forma detalhada os principais aspectos da gestão do 

Município de Itaguaí, exercício de 2013, bem como afere as aplicações constitucionais e 

legais obrigatórias, razão pela qual acolho as análises do Corpo Instrutivo, efetuando, todavia, 

os devidos acréscimos e retificações que entendo necessários à fundamentação de meu 

Parecer.  

 

Considerando todo o detalhamento contido na instrução, apresento a seguir, de forma 

sucinta, os aspectos que considero mais relevantes destas Contas. Para tal, dividirei meus 

argumentos em três grandes blocos: a gestão pública (com ênfase na gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial e seus respectivos ditames constitucionais e legais), as aplicações 

constitucionais e legais e a gestão fiscal (mandamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal -

 LRF). 
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1 –  GESTÃO PÚBLICA 

 

Neste item serão apresentados os números da gestão municipal, sob os enfoques 

orçamentário, financeiro e patrimonial. Serão ainda destacados outros aspectos inerentes à 

administração local. 

 

 

1.1 - Gestão Orçamentária 

 

 

O Orçamento do Município de Itaguaí para 2013 previu a receita e fixou a despesa 

em R$ 578.025.686,00. 

 

As alterações do orçamento inicial podem ser resumidas da seguinte forma: 

 

Créditos 

adicionais 

Autorização legal 
(1)

 Créditos abertos 

(R$) 
(2) (3)

 

Créditos abertos 

acima do limite Origem Valor (R$) 

Suplementares 
LOA 289.012.843,00 161.736.611,89 - 

Leis específicas - - - 

Especiais Leis específicas - - - 

T O T A I S   - 

 
Notas:  

(1) Os créditos em discussão foram previamente legalmente autorizados, como determina o 

inciso V, do artigo 167 da CF;  

 

(2) A instrução apurou que a execução dos créditos abertos preservou o equilíbrio 

orçamentário da gestão, indicando a existência de fontes de recursos suficientes para os mesmos, em 

respeito ao inciso V, do artigo 167 da CF;  

 

 

Considerando os créditos cuja fonte foi a anulação de outras dotações, foi registrado 

um orçamento final autorizado de R$ 578.594.087,71.  

 

A execução de receitas e despesas orçamentárias resultou nos seguintes números: 
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Resultados da execução orçamentária 

 

O Município obteve em 2013 os seguintes resultados: 

 

 

a) Resultado Orçamentário – consolidado e regime previdenciário 
 

Em R$ 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - 2013 

NATUREZA CONSOLIDADO  
REGIME PRÓPRIO 

DE PREVIDÊNCIA 

VALOR SEM O 

RPPS  

Receitas Arrecadadas 515.085.452,39 32.373.693,12 482.711.759,27 

Despesas Realizadas 446.330.366,57 31.135.511,16 415.194.855,41 

SUPERÁVIT 

ORÇAMENTÁRIO 
68.755.085,82 1.238.181,96 67.516.903,86 

Fonte: Anexos 10 e 11 da Lei nº 4.320/64 Consolidados (fls. 278/281 e 282/347) e Anexos 10 e 11 da Lei nº 4.320/64 do 

Instituto de Previdência (fls. 215 e 216/220)  

 

 

b) Resultado da arrecadação 

 
                                                                                            Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO  

Receitas Previstas 578.025.686,00 

Receitas Arrecadadas  515.085.452,39 

DÉFICIT DE  ARRECADAÇÃO 62.940.233,61 
 

Nota: (1) O valor da receita arrecadada, obtido no Anexo 12 – 

Balanço Orçamentário e no Anexo 10 – Comparativo da 

Receita Orçada com Arrecadada, não coincide com aquele 

apresentado no Anexo I do RREO do 6º bimestre de 

2013 – R$ 515.086.424,70. 

(2) Foram arrecadados R$ 9.259.059,03 em valores 

inscritos em dívida ativa (9,31% do estoque até 2012). 

(3) O município informa que adotou providências no 

âmbito da fiscalização das receitas e no combate à 

sonegação, cujas medidas constam detalhadamente do 

documento de fls. 593/594 e 603. 
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c) Economia orçamentária 

 
                                                                                     Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO  

Despesas autorizadas 578.594.087,71 

Despesas realizadas 446.330.366,57 

ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA 132.263.721,14 
 

 

 

1.2 – Gestão Financeira 

 

 

O Executivo Municipal apresentou o seguinte resultado financeiro: 

 

DESCRIÇÃO
CONSOLIDADO    

(A)

REGIME PRÓPRIO 

DE PREVIDÊNCIA               

(B)

CÂMARA 

MUNICIPAL             

(C)

VALOR 

CONSIDERADO                  

D = A-B-C

Ativo Financeiro 170.192.757,89 10.988.145,08 0,00 159.204.612,81

Passivo Financeiro 56.103.647,25 1.213.168,58 51.486,00 54.838.992,67

SUPERÁVIT FINANCEIRO 114.089.110,64 9.774.976,50 -51.486,00 104.365.620,14

RESULTADO FINANCEIRO DE 2013

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado - fls. 598/599 e 595 e Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência – 

fl. 224 e Balanço Patrimonial da Câmara - fl. 210. 

Nota: no último ano do mandato serão considerados no resultado financeiro eventuais ajustes, tais como, anulação de 

despesas e cancelamento de restos a pagar indevidos, bem como dívidas firmadas nos dois últimos quadrimestres. 

Tais ajustes são necessários à avaliação das normas estabelecidas pela LRF ao final do mandato, com destaque para o 

art. 1º c/c o art. 42, em conformidade com as análises realizadas por este Tribunal nas prestações de contas de 

término de gestão relativas aos exercícios de 2004, 2008 e 2012. 

 

 

Os resultados financeiros dos dois últimos exercícios foram retratados no seguinte 

quadro: 
 

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS 

GESTÃO ANTERIOR GESTÃO ATUAL 

2012 2013 

25.828.085,80 104.365.620,14 

Fonte: ADM 2012 – Processo TCE-RJ nº 210.835-0/13 e quadro anterior. 
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1.3 – Gestão Patrimonial 

 

 
As execuções orçamentária e extra-orçamentária importaram no seguinte resultado 

patrimonial em 2013: 

 

 

DESCRIÇÃO VALOR - R$

Variações Patrimoniais Aumentativas 1.044.944.999,41

Variações Patrimoniais Diminutivas 789.879.389,67

 Resultado Patrimonial - Superávit 255.065.609,74
 

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidadas (fls. 355/356) 

 

Somando aquele resultado ao saldo do ano anterior, obtém-se o saldo patrimonial de 

2013: 

 

DESCRIÇÃO VALOR - R$

Ativo Real Liquido - ARL  (saldo do Balanço Patrimonial de 

2012)
221.034.201,30

Resultado Patrimonial de 2013 - Superávit 255.065.609,74

(+) Ajustes de Avaliação Patrimonial 144.910,28

PATRIMÔNIO LIQUIDO APURADO - EXERCÍCIO DE 2013 476.244.721,32

PATRIMÔNIO LIQUIDO  REGISTRADO NO BALANÇO - 

EXERCÍCIO DE 2013
476.315.616,87

DIFERENÇA -70.895,55
 

Fonte: ADM 2012 – Processo TCE-RJ nº 210.835-0/13, quadro anterior e Balanço Patrimonial Consolidado - 

fls. 353/354. 

 

Destaco que o Município apresentou o Balanço Patrimonial na forma disposta nas 

Portarias STN nos 665/10, 406/11 e 634/13 (fls. 598/599 e 595). Entretanto, foram verificadas 

as seguintes inconsistência: 

 

a) Não apresenta a coluna com os dados do exercício anterior (2012); 

b) Passivo Financeiro apresenta saldo superior ao registrado no Demonstrativo 

da Dívida Flutuante (R$ 56.076.232,44); e   

c) Passivo Permanente apresenta saldo superior ao registrado no Demonstrativo 

da Dívida Fundada (R$ 19.727.285,27).  
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2 – APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

 

Existem limites constitucionais e legais que devem ser observados na gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos. A verificação do cumprimento 

de tais limites é função deste Tribunal, no exercício da fiscalização da gestão legal e da gestão 

fiscal responsável. 

 

 

 

2.1 – Dívida Pública 

 

A partir dos relatórios da LRF e dos demonstrativos contábeis foram apurados: 

 
 

LIMITE 

 

FUNDAMENTAÇÃO  

LEGAL 

 

LIMITE 

FIXADO 

 

VALOR 

ALCANÇADO 

 

 

Dívida Consolidada Líquida 

artigo 30 da LRF  

120% da Receita 

Corrente Líquida 

 

-27,84% da 

Receita Corrente 

Líquida 

artigos 3º e 4º da Resolução nº 

40/2001 do Senado Federal 

 

Operações de Crédito 
inciso III, §1º do artigo 32 da LRF  

16% da Receita 

Corrente Líquida 

 

Não realizadas 
inciso I, artigo 7º da Resolução nº 

43/2001 do Senado Federal 

 

Garantias e Contragarantias 
artigo 40 da LRF  

22% da Receita 

Corrente Líquida 

 

Não concedidas 
artigo 9º da Resolução nº 43/2001 

do Senado Federal 

 

Relativamente ao valor da dívida pública, assim registrou a instrução (fls. 709): 

 

 
Observamos no Demonstrativo da Dívida Fundada Consolidado – Anexo 16 

(fl. 357) o registro de dívida no montante de R$ 19.727.285,27, superior em 

R$ 4.491.519,27 ao valor de R$ 15.235.766,00 lançado no Demonstrativo da Dívida 

Consolidada – Anexo 2 do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre/2013 

(fl. 663-A), distorcendo o percentual da Dívida Consolidada Líquida apontado. 

 

Considerando o referido valor, a Dívida Consolidada Líquida atingiria o 

montante de R$ -129.699.770,73, correspondendo a -26,91% em relação à RCL, 

estando, ainda, dentro do limite legal estabelecido pela Resolução nº 40/01 do 

Senado Federal. Tal fato será considerado como ressalva quando da conclusão desta 

instrução processual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TCE-RJ 

PROCESSO  nº 208.146-3/14 

RUBRICA             Fls.: 781 

 

 

2.2 – Gastos com Pessoal 

 

 

Os gastos com pessoal do Poder Executivo do Município de Itaguaí foram resumidos 

pelo Corpo Instrutivo conforme a seguir: 
 

 

PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL 
 

 

DESCRIÇÃO 

2012 2013 

1º 

QUAD 

2º 

QUAD 

3º 

QUAD 
1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 

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

PODER 

EXECUTIVO 
39,39 36,30 37,04 203.512.193,20 40,68 225.734.828,30 46,82 235.774.138,30 48,92 

Fonte: Prestação de Contas de Adm. Financeira do exercício de 2012 – Processo TCE-RJ nº 210.835-0/13 e  RGF 1º, 2º e 3º 

quadrimestre de 2013 – Processos TCE-RJ nºs 215.052-5/13, 231.354-7/13 e 203.229-6/14. 

 

Tendo em vista o exposto, conclui-se que os Gastos com Pessoal do Poder 

Executivo estão dentro do limite constante da alínea b, do inciso III, do artigo 20 da Lei 

Complementar nº 101/00 (54% da RCL). 

 

 

 

2.3 – Gastos com Educação 

 

 

Foram apuradas as seguintes aplicações em 2013: 

 

 

LIMITE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL LIMITE FIXADO VALOR ALCANÇADO 

Gastos com Ensino 

artigo 212 da Constituição Federal no mínimo 25% da 

Receita de Impostos 

R$ 99.149.228,50 

29,57% da Receita 

de Impostos 

FUNDEB 

Inciso XII do artigo 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais 

Transitórias 

no mínimo 60% dos 

recursos do  FUNDEB 

no pagamento de 

profissionais da 

educação básica em 

efetivo exercício do 

magistério 

78,37% dos recursos 

recebidos do 

FUNDEB foram 

utilizados no 

pagamento dos 

profissionais  do 

magistério da 

educação básica 

em efetivo exercício 

artigo 22 da Lei Federal nº 

11.494/07 
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§ 2º do artigo 21 da Lei Federal nº 

11.494/2007 

Aplicação anual de, 

no mínimo, 95% dos 

recursos do Fundo 

Foram aplicados 

98,86% dos referidos 

recursos 

§ 2º do artigo 21 da Lei Federal nº 

11.494/2007 

Aplicação dos 

recursos 

remanescentes do 

ano anterior (até 5% 

dos recursos do fundo 

daquele ano) no 1º 

trimestre do ano 

seguinte 

Recursos 

remanescentes: 

R$ 11.741,58 

Crédito adicional 

aberto no 1º 

trimestre de 2013 

 

 

Informações relevantes: 

 

1) Apurou-se um total de R$ 1.296.095,38 em despesas contabilizadas como relativas 

à educação, mas que não atendem às disposições dos artigos 70 e 71 da Lei 

Federal nº 9.394/96 e que, portanto, não foram considerados no cálculo dos gastos 

com manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo: 

. R$ 541.788,48 – despesas de exercícios anteriores, portanto fora do período de 

apuração 

. R$ 754.306,90 – despesas efetivamente não afetas à manutenção e 

desenvolvimento do ensino 

2) O município encaminhou as informações sobre os gastos com educação indicando 

como recursos utilizados a fonte ordinários e não apenas a fonte impostos e 

transferências; 

3) As informações sobre gastos com educação foram apresentadas em quadro 

extracontábil, ao invés de contábil; 

4) A lei orgânica local determina a aplicação mínima em educação em idêntico 

percentual ao da CF; 

5) A movimentação financeira dos recursos do FUNDEB resultou em um saldo 

financeiro de R$ 712.866,64. Ocorre que a contabilidade local registra valor maior 

(R$ 1.425.376,14), há pois uma diferença de R$ 712.509,50 não esclarecida; 

6) A movimentação dos recursos do FUNDEB (aqui considerados os valores 

financeiros e os compromissos assumidos, mesmo não pagos) resultou em um 

superávit financeiro de R$ 685.653,28. Ocorre que a contabilidade local registra 

valor maior (R$ 1.398.162,78), há pois uma diferença de R$ 712.509,50 não 

esclarecida; 

7) Para fins da análise financeira dos recursos do FUNDEB foi enviado pelo 

Município um balancete que apresentou inconsistências. O mesmo apresenta um 

saldo de consignações de R$ 1.089.837,61, “... sem documentação comprobatória 

e incompatível com a movimentação geral apresentada pelo município” (fls. 732). 

Tal fato também deve ser objeto de ressalva; 

8) O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB opinou pela 

aprovação das contas do Fundo; 

9) O cadastro do referido conselho consta como “irregular” junto ao MEC (consulta 

ao site do órgão – cópia às fls. 660/661); 
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2.4 – Gastos com Saúde 

 

 

A Lei Complementar n
o 

141/12, em atendimento ao disposto no § 3º, do artigo 198 

da Constituição Federal, estabeleceu os valores mínimos a serem aplicados em ações e 

serviços públicos de saúde. Definiu ainda quais as despesas são consideradas para tais fins.  

 

O Corpo Instrutivo apresentou os seguintes cálculos: 

 

 
 

Gastos com 

Saúde 

artigo 7º da Lei 

Complementar  

nº 141/12 

no mínimo 15% das Receitas de Impostos  a que se 

referem o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 

158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do 

art. 159, todos da Constituição Federal 

R$ 72.328.848,19 

21,65% das 

Receitas de 

Impostos citadas 

 

 

 

Informações relevantes: 

 

1) As informações sobre gastos com saúde foram apresentadas em quadro 

extracontábil, ao invés de contábil; 

2) Verificando as disponibilidades financeiras do Município, apurou-se a inscrição de 

R$ 4.566.541,93 em restos a pagar não processados de despesas com a saúde sem 

a devida cobertura. Desta forma, tal valor não foi considerado como relativo às 

ações e serviços públicos de saúde; 

3) A lei orgânica local determina a aplicação mínima em saúde em idêntico 

percentual ao da CF; 

4) Não foi encaminhado o parecer do Conselho Municipal de Saúde. Sobre tal fato, 

destacou a instrução (fls. 743): 

 
Contudo, destacamos que em consulta ao site do Ministério da Saúde, ao Sistema de 

Apoio ao Relatório de Gestão, verificamos que o Relatório Anual de Gestão – RAG de 2013 

encontra-se aprovado pelo Conselho de Saúde, conforme documento acostado à fl. 663. 

Diante do exposto, entendemos que fica afastada a responsabilidade do atual Gestor 

Municipal. Não obstante, o não envio do Parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre a 

prestação de contas do exercício de 2013, descumprindo o disposto no artigo 33 da Lei 

8.080/90 c/c § 1º, artigo 36 da Lei Complementar nº 141/12, será objeto de expedição de 

ofício ao Ministério da Saúde para conhecimento do fato. 

 

 

5) O Executivo Municipal não comprovou a realização de audiências públicas que 

deveriam ter sido promovidas pelo gestor do SUS, o que será objeto de ressalva. 
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2.5 – Repasses ao Poder Legislativo – Artigo 29-A da CF 

 

 

A Constituição Federal prevê, em seu artigo 29-A, que o repasse à Câmara 

Municipal, 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.  

 

O Município de Itaguaí possuía, em 2013, 113.182 habitantes, segundos dados do 

IBGE. Desta forma, se encontrava sujeito ao mandamento do inciso II, do artigo 29-A da CF. 

Este limitou os repasses em referência a 6% (seIS por cento) 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. 

 

a)  VERIFICAÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DO  LIMITE  CONSTITUCIONAL 

(Art. 29-A, § 2º, inciso I) 

                                                                                                                                                    Em R$ 

LIMITE DE 

REPASSE 

PERMITIDO – 

ART. 29-A 

REPASSE 

RECEBIDO 

(A) 

VALOR DEVOLVIDO AO 

PODER EXECUTIVO 

(B) 

REPASSE APURADO 

APÓS DEVOLUÇÃO 

(C)=(A)-(B) 

23.196.022,25 23.340.401,20 646.000,00 22.694.401,20 

  Fonte: Balanço Financeiro da Câmara - fl. 209 e Comprovantes de devolução – fls. 523/525. 

 

b)  VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO FINAL DA 

CÂMARA   (Art. 29-A, § 2º, inciso III) 

                                                                                                                                                   Em R$ 

LIMITE DE 

REPASSE 

PERMITIDO – 

ART. 29-A 

REPASSE 

RECEBIDO 

(A) 

VALOR DEVOLVIDO AO 

PODER EXECUTIVO 

(B) 

REPASSE APURADO 

APÓS DEVOLUÇÃO 

(C)=(A)-(B) 

23.196.022,25 23.340.401,20 646.000,00 22.694.401,20 

c)   Fonte: Balanço Financeiro da Câmara - fl. 209 e Comprovantes de devolução – fls. 523/525. 

Notas: (1) O orçamento final da Câmara foi de R$ 23.340.401,20. Como tal valor 

supera o limite definido no artigo 29-A da CF, este último deve prevalecer como montante 

para repasse do Executivo ao Legislativo; 

(2) O valor da despesa empenhada pelo Legislativo, de R$ 22.694.316,85, foi 

inferior ao repasse recebido (já considerada a devolução), conforme se pode observar às fls. 

209 (Anexo 13 da Câmara), evidenciando que os recursos transferidos foram suficientes para 

atender às necessidades de funcionamento da Câmara. 
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2.6 – Aplicações dos recursos dos Royalties 

 

Os recursos dos royalties não devem ser utilizados para pagamento do quadro 

permanente de pessoal e de dívidas do ente (artigo 8º da Lei nº 7.990/89), excetuando-se 

aquelas dívidas com a União e suas entidades e o custeio de despesas com manutenção e 

desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral, 

inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a 

profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública (Lei Federal nº 12.858/13). 

 

Tais recursos podem ainda ser aplicados na capitalização dos fundos de previdência 

(Lei Federal nº 10.195/01). 

 

Ressalte-se ainda que a Lei Federal nº 12.858/13 estabeleceu um rol de receitas 

oriundas dos royalties que devem ser aplicadas em educação e saúde. 

 

A partir das demonstrações contábeis e extra-contábeis foi apurado: 

 

1) As informações sobre gastos com royalties foram apresentadas em quadro 

extracontábil, ao invés de contábil; 

2) As receitas de royalties totalizaram R$ 52.020.710,31. Não houve arrecadação de 

receitas oriundas dos Royalties previstos na Lei Federal nº 12.858/13, que 

determina a aplicação desses recursos na Educação e Saúde; 

3) Tais recursos financiaram despesas classificadas como “outras correntes” e 

“investimentos”; 

4) As informações constantes dos autos revelam não haver indícios de aplicações de 

recursos de royalties em pagamento de pessoal e de dívidas não excetuadas pela 

legislação em vigor. 

 

 

 

3 – GESTÃO FISCAL 

 

 

Conforme disposto na LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO deve 

estabelecer metas anuais para as receitas, despesas, resultados primário e nominal e montante 

da dívida pública. 

 

Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal registram os 

seguintes resultados, que abaixo são comparados com as respectivas metas estabelecidas na 

LDO: 
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Em R$ 

DESCRIÇÃO 
ANEXO DE METAS 

(Valores correntes) 

RREO 6º BIMESTRE/2013 E 

RGF 3º 

QUADRIMESTRE/2013  

ATENDIDO OU 

NÃO ATENDIDO 

Receitas 479.850.000,00 515.086.424,70  

Despesas 474.813.675,00 446.330.366,30  

Resultado Nominal - 6.672.838,00 - 125.890.139,90 ATENDIDO 

Resultado Primário  2.045.351,00 66.049.657,20 ATENDIDO 

Dívida Consolidada 

Líquida 
- 24,017.113,00 - 134.191.290,00 ATENDIDO 

Fonte: Anexo de Metas da LDO à fl. 72v, Processo TCE-RJ nº 203.263-2/14 - RREO 6º bimestre/2013 e nº 203.229-

6/14 - RGF 3º quadrimestre/2013. 

 

O Executivo Municipal, em cumprimento ao disposto no §4º do art. 9º da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00, realizou audiências públicas para avaliar o cumprimento 

das Metas Fiscais nos períodos de fevereiro/2013 (3º quadrimestre/2012), maio/2013 (1º 

quadrimestre/2013) e novembro/2013 (2º quadrimestre/2013), cujas atas encontram-se 

acostadas às fls. 116/120. 

 

Entretanto, a audiência pública ocorrida em novembro/2013 para a avaliação da 

gestão fiscal referente ao 2º quadrimestre/2013 contraria a legislação vigente, que determina a 

realização dessa reunião em setembro/2013 para a apresentação dos dados do quadrimestre em 

comento, o que, portanto, será objeto de registro de ressalva. 

 

 

 

4 – RESUMO 

 

 

Resumidamente, destaco os principais aspectos da gestão municipal: 

 

Item Situação 

Créditos adicionais A abertura respeitou o limite definido na LOA. 

Resultado Orçamentário 
Consolidado: Superavitário em R$ 68,8 milhões 

Sem o RPPS: Superavitário em R$ 67,5 milhões 

Resultado Financeiro 
Consolidado: Superavitário em R$ 114,1 milhões 

Sem o RPPS e Câmara: Superavitário em R$ 104,4 milhão 

Dívida Consolidada 

(máximo de 120% da RCL) 
- 27,84% 

Gastos com Pessoal (executivo 

máximo de 54% da RCL) 
48,92% 

MDE (mínimo de 25% dos 

impostos): 
29,57% 
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Pagamento de profissionais com 

FUNDEB (mínimo.60%): 
78,37% 

Aplicação dos recursos do 

FUNDEB (mínimo de 95%) 
98,86% 

Saúde 

(mínimo 15% dos impostos): 
21,65% 

Artigo 29-A: 
O repasse efetuado à CM respeitou o limite 

constitucional. 

Royalties: Não há indícios de aplicações vedadas pela legislação. 

 

Por derradeiro, destaco que o Relatório do Controle Interno Municipal, instrumento 

que vem em auxílio às funções desta Corte, foi apresentado e consta anexado aos autos. Sobre 

o mesmo foi apontada, ao longo da instrução, a ausência de comentários sobre diversas 

inconsistências apuradas.  

 

Tal fato deverá constar como ressalva às Contas. 

 

 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

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

Ministério Público junto a este Tribunal, e 

 

 

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; 

 

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 2013;  

 

Considerando que o parecer deve refletir a análise técnica das Contas examinadas, 

ficando o julgamento das mesmas sujeito às Câmaras Municipais; 
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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 no item 1.1 deste voto; 

 

Considerando a observância das disposições das Resoluções nº
s
 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; 

 

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 definido no artigo 7º da Lei Complementar nº 141/12; 

 

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 2.5 deste relatório; 

 

Considerando a observância das disposições da Lei Federal nº 7.990/89 e 

posteriores alterações; 

 

Considerando que não foram identificadas irregularidades graves de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; 

 

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; 
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VOTO: 

 

 

I - Pela emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas 

do chefe do Poder Executivo do Município de Itaguaí, Sr. Luciano Carvalho Mota, referentes 

ao exercício de 2013, com as seguintes RESSALVAS e DETERMINAÇÕES: 

 

RESSALVA Nº 1 

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 e dados do SIGFIS, 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, obtido no Anexo 12 – Balanço Orçamentário e no 

Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada (R$ 515.085.452,39), não 

coincide com aquele apresentado no Anexo I do RREO do 6º bimestre de 2013 – R$ 

515.086.424,70. 

 

b) O Balanço Patrimonial apresenta as seguintes inconsistências: 

. Não apresenta a coluna com os dados do exercício anterior (2012); 

. Passivo Financeiro (R$ 56.103.647,25) apresenta saldo superior ao registrado no 

Demonstrativo da Dívida Flutuante (R$ 56.076.232,44); e  

. Passivo Permanente (R$ 20.336.417,05) apresenta saldo superior ao registrado no 

Demonstrativo da Dívida Fundada (R$ 19.727.285,27).  

 

c) Divergência de R$ 70.895,55 entre o Patrimônio Líquido apurado na presente 

Prestação de Contas (R$ 476.244.721,32) e o registrado no Balanço Patrimonial Consolidado 

(R$ 476.315.616,87);  

d) O saldo da dívida consolidada constante do Anexo 2 do Relatório de Gestão Fiscal 

do 3º quadrimestre/2013 (R$ 15.235.766,00) diverge do saldo constante do Anexo 16 da Lei 

nº 4.320/64 (Demonstrativo da Dívida Fundada Consolidada) R$ 19.727.285,27, resultando 

numa divergência no valor de R$ 4.491.519,27; 

 

 

DETERMINAÇÃO Nº 1 

Para que na elaboração dos documentos contábeis, extracontábeis, relatórios da LRF 

(RREO e RGF) e informações para o SIGFIS, atentar para que os mesmos sejam completos, 

eliminando eventuais divergências e omissões, devendo os mesmos conter a necessária 

discriminação, a fim de que se precise a real origem de cada item patrimonial, de forma que os 

mesmos permitam a interpretação dos resultados econômicos e financeiros, cumprindo o 

artigo 85 da Lei nº 4.320/64 e o princípio da transparência na gestão fiscal, descrito no § 1º do 

artigo 1º da LRF; 
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RESSALVA Nº 2 

As despesas a seguir, classificadas na função 12 – Educação e registradas no Sistema 

Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS/BO, não foram consideradas no cálculo do limite dos 

gastos com a educação por estarem em desacordo com os artigos 70 e 71 da Lei n.º 9.394/96: 

 
 

Data do 

Empenho 

Nº do 

Empenho 
Histórico Credor Subfunção 

Fonte de 

Recurso 
Valor – R$ 

03/07/2013 772 

PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 
A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO 
NA RUA GENERAL BOCAIUVA Nº441, 
CENTRO, ITAGUA-RJ, ONDE 
ATENDE O INSTITUDO ESTADUAL 
DE MEIO AMBIENTE-INEA. 

JAIR BARBOZA 
COELHO 

361 
Ordinário não 

Vinculados 
33.000,00 

06/09/2013 1026 

Referente a aquisição de Kit lanche 
para atender aos Encontros 
Pedagógicos, Desfile Cívico de Sete de 
Setembro, Festa do Dia das Crianças e 
Parada de Natal/Ano 2013, conforme 
Processo administrativo 7109/13 e 
apenso 8509/13, no Pregão 42/2013. 

COMERCIAL 
MILANO BRASIL 

LTDA 
361 

Ordinário não 
Vinculados 

333.400,00 

02/10/2013 1137 

PELA EMPENHO ESTIMATIVO DA 
FOLHA DE PAGAMENTO 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 
2013 - ORDEM PÚBLICA. 

 361 
Ordinário não 

Vinculados 
112.522,90 

18/12/2013 1514 

Referente a aquisição de 4.748 (quatro 
mil setecentos e quarenta e oito) 
Cestas de Natal para atender aos 
funcionários da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, conforme PP 
087/13, com os seguintes itens:  
Embalagem em papelão decorado para 
Natal; 

COMERCIAL 
MILANO BRASIL 

LTDA 
361 

Ordinário não 
Vinculados 

275.384,00 

TOTAL 754.306,90 

 

 

DETERMINAÇÃO Nº 2 

Observar a correta classificação das despesas na função 12 – Educação, em 

atendimento aos artigos 70 e 71 da Lei n.º 9.394/96; 

 

 

RESSALVA Nº 3 

Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com educação e saúde 

realizados com impostos e transferências de impostos em demonstrativos não extraídos 

diretamente do sistema contábil; 

 

DETERMINAÇÃO Nº 3 

Para que nas próximas prestações de contas os dados referentes aos gastos com 

educação e saúde realizados com impostos e transferências de impostos sejam apresentados 

em demonstrativos gerados diretamente pelo sistema contábil do município, em conformidade 

com estabelecido no artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64;  
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RESSALVA Nº 4 

Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com educação, para fins 

de aferição do cumprimento ou não do limite constitucional, utilizando como recurso a fonte 

ordinários. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 4 

Para que sejam utilizados, nos gastos com educação e saúde, para fins de limite 

constitucional, apenas fonte de recursos de impostos e transferências de impostos, de modo a 

atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal. 

 

 

RESSALVA Nº 5 

 

Diferença de R$ 712.509,50 entre o saldo final da movimentação de recursos do 

FUNDEB apurado na presente Prestação de Contas e o saldo financeiro conciliado, apontando 

para um saldo contábil superior ao saldo apurado; 

 

DETERMINAÇÃO Nº 5 

Observar a correta movimentação dos recursos do FUNDEB, em atendimento aos 

preceitos da Lei nº 11.494/07; 

 

 

RESSALVA Nº 6 

O valor do superávit financeiro para o exercício de 2013 apurado na presente 

Prestação de Contas (R$ 685.653,28) é inferior ao registrado pelo município no Balancete do 

FUNDEB (R$ 1.398.162,78), resultando numa diferença de R$ 712.509,50; 

 

DETERMINAÇÃO Nº 6 

Observar a correta movimentação dos recursos do FUNDEB, com vistas ao 

cumprimento do art. 21 da Lei 11.494/07 c/c o art. 85 da Lei nº 4.320/64; 

 

 

RESSALVA Nº 7 

Incorreta elaboração do Balancete da conta do FUNDEB, sendo considerado no 

Passivo Financeiro um saldo de Consignações, no valor de R$ 1.089.837,61, incompatível 

com a movimentação geral do Fundo, comprometendo, assim, a verificação da situação 

financeira da conta e, por conseguinte, do atendimento ao estabelecido no § 2º do art. 21 da 

Lei nº 11.494/07; 

 

DETERMINAÇÃO Nº 7 

Observar nas futuras prestações de contas a correta elaboração do Balancete da conta 

do FUNDEB, com o fim de possibilitar a verificação da situação financeira da conta e assim 

constatar o atendimento ao estabelecido no § 2º do art. 21 da Lei nº 11.494/07; 
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RESSALVA Nº 8 

O cadastro do Conselho do FUNDEB apresenta-se irregular junto ao Ministério da 

Educação – MEC, conforme consulta efetuada ao site daquele órgão; 

 

DETERMINAÇÃO Nº 8 

Observar a regularização do cadastro do Conselho do FUNDEB junto ao Ministério 

da Educação – MEC, em atendimento ao §10 do art. 24 da Lei nº 11.494/07; 

 

 

RESSALVA Nº 9 

O Executivo Municipal não comprovou a realização da audiências públicas que 

deverias ter sido promovidas pelo gestor do SUS nos períodos de fevereiro/2013, maio/2013 e 

setembro/2013, indicando que as mesmas não foram realizadas, em descumprimento ao 

disposto no § 5º e caput do art. 36 da Lei Complementar Federal nº 141/12; 

 

DETERMINAÇÃO Nº 9 

Observar a realização das audiências públicas pelo gestor do SUS nos meses de 

fevereiro, maio e setembro, em cumprimento ao disposto no § 5º e caput do art. 36 da Lei 

Complementar Federal nº 141/12; 

 

 

RESSALVA Nº 10 

Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos resultantes dos royalties 

em demonstrativos não extraídos diretamente do sistema contábil; 

 

 

DETERMINAÇÃO Nº 10 

Para que nas próximas prestações de contas os dados referentes aos gastos resultantes 

dos royalties sejam apresentados em demonstrativos gerados diretamente pelo sistema 

contábil do município, em conformidade com estabelecido no artigo 85 da Lei Federal nº 

4.320/64;  

 

 

RESSALVA Nº 11 

O Executivo Municipal realizou audiência pública para avaliar o cumprimento das 

Metas Fiscais do 2º quadrimestre/2013 no mês de novembro/2013, portanto, fora do prazo 

estabelecido no §4º do art. 9º da Lei Complementar n.º 101/00, que determina a realização da 

respectiva reunião no mês de setembro; 

 

DETERMINAÇÃO Nº 11 

Observar os meses de fevereiro, maio e setembro para a realização das audiências 

públicas de avaliação do cumprimento das Metas Fiscais, em cumprimento ao disposto no §4º 

do art. 9º da Lei Complementar n.º 101/00; 
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RESSALVA Nº 12 

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: 

 

DETERMINAÇÃO Nº 12 

Para que o setor de Controle Interno tome as devidas providências de forma a elidir 

as falhas apontadas, informando, no relatório de auditoria do próximo exercício, quais foram 

estas medidas, em cumprimento do papel disciplinado nos artigos 70 a 74 da Constituição 

Federal/88.  

 

 

II – Pela COMUNICAÇÃO ao Responsável pelo Controle Interno da Prefeitura 

Municipal de Itaguaí, conforme previsto na Lei Complementar nº 63/90, para que tome 

ciência das ressalvas 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. 

 

 

III – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério da Saúde para conhecimento sobre a 

falta de emissão, por parte do Conselho Municipal de Saúde, do parecer sobre a aplicação dos 

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

nº 8.080/90.   

 

 

IV – 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. 

 

GC-6,         

 

 

 

JULIO L. RABELLO 

RELATOR 
 

SMO 


