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Trata o presente Processo da Prestação de Contas da Administração 

Financeira do Município de Niterói, exercício de 2004. 

 

O Corpo Instrutivo e o Parecer do Ministério Público sugerem a emissão 

de Parecer Prévio Favorável, com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

às Contas do Poder Executivo e de Parecer Prévio Contrário às Contas do Poder 

Legislativo. Foi sugerido ainda a: 

 

 Expedição de Ofício ao Ministério Público, tendo em vista o não 

atendimento às disposições do art. 29-A da CF, acompanhado de 

cópia digitalizada das contas; 

 Determinação à 7ª IRE para que inclua, no escopo da próxima 

Inspeção Ordinária a ser realizada na Fundação Municipal de 

Educação de Niterói, verificações pertinentes aos gastos com 

ensino; 

 Expedição de Alerta aos chefes dos Poderes Executivo e 

Legislativo, informando que, no caso de reincidência no 

descumprimento de determinações desta Corte, poderá esta Corte 

vir a pronunciar-se pelo Parecer Prévio Contrário às contas dos 

mesmos; 

 Determinação à Secretaria das Sessões para que, após a 

apreciação Plenária, proceda ao arquivamento do Processo TCE 

nº 203.768-1/05. 
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Submetido à apreciação Plenária na sessão de 15/03/07, solicitei vista 

dos autos para melhor formação de juízo sobre as questões suscitadas pelo 

Relator, Exmo. Conselheiro José Leite Nader, que em seu voto propôs a 

emissão de Pareceres Prévios Favoráveis às contas dos Poderes Executivo e 

Legislativo, nos seguintes termos: 

 

 
I - Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das 

Contas do Chefe do Poder Executivo, Sr. Godofredo Saturnino da Silva 

Pinto, referentes ao exercício de 2004, com as seguintes RESSALVAS e 

DETERMINAÇÕES: 

 

 

RESSALVAS  

 

1) Inconsistência entre os dados apresentados no Balanço 

Orçamentário (Anexo I do RREO – 6º bimestre de 2004) com aqueles 

constantes dos Demonstrativos das Receitas e Despesas Segundo 

Categorias Econômicas (Anexos 2 da Lei Federal n.º 4.320/64); 

 

2) Inconsistência entre os dados extraídos diretamente da 

contabilidade dos entes municipais e a verificada nos Relatórios: Receitas 

Orçamentárias e Prestação de Contas (função/subfunção) gerados a partir 

dos dados constantes do Módulo Informes Mensais do SIGFIS; 

 

3) Parte dos créditos suplementares abertos por intermédio do 

Decreto n.º 9463/04, no valor de R$ 349.221,77, o foi com base em recursos 

classificados como "recursos provenientes de excesso de arrecadação 

Royalties", sem a devida fundamentação na L. F. n.º 4.320/64, uma vez que 

esta é uma fonte de recursos não vinculados, diferentemente de recursos 

provenientes do FUNDEF ou do SUS, por exemplo, de modo que ela 

deveria ser somada ao conjunto das demais fontes de receita não 

vinculadas para fins de apuração de um provável ou efetivo excesso de 

arrecadação, com vistas a uma eventual abertura de créditos adicionais; 

 

4) Em confronto do Demonstrativo da Dívida Consolidada (Anexo II 

do 3º quadrimestre de 2004) com o Balanço Patrimonial Consolidado, 

constata-se a seguinte divergência: 

                                                                                                                         (R$) 

2004 
Demonstrativo da 

Dívida Consolidada 

Balanço Patrimonial 

Consolidado 
Diferença 

Dívida Consolidada 

ou Fundada 
79.106.300,00 96.405.327,51 17.299.027,51 
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5) Comparando os valores apurados pelo Corpo Instrutivo com 

aqueles constantes do Quadro I, constata-se que este último apresenta 

registros equivocados no que tange às receitas de “multas e juros de mora 

de impostos municipais”, “multas e juros de mora da Dívida Ativa de 

impostos municipais” e “Dívida Ativa dos impostos municipais”; 

 

6) Há divergência entre o valor da despesa na função 12, fonte 209, 

do Anexo 11 da FME – R$ 1.830.593,88 – e o valor da despesa com salário 

educação constante do Quadro V – R$ 1.835.530,65; 

 

7) Ausência nos autos do(s) extrato(s) e da(s) conciliação(ões) da 

conta bancária vinculada aos royalties gerida pela CLIN; 

 

8) Ausência de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de 

previdência social dos servidores municipais no exercício de 2004, 

conforme demonstrado no quadro a seguir, gerando déficit, contrariamente 

às disposições da Lei Federal n.º 9.717/98: 

 

Descrição Valor (R$)

Receitas Previdenciárias 24.913.500,00

Despesas Previdenciárias 66.744.700,00

Déficit -41.831.200,00  
 

9) Diferença constatada quando do confronto do percentual aplicado 

em Saúde evidenciado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

do 6º bimestre de 2004 com os cálculos efetuados nesta Prestação de 

Contas. 

 

DETERMINAÇÕES 

 

1) Providenciar para que haja perfeita correspondência entre os 

dados contábeis e aqueles constantes dos anexos exigidos pela Lei 

Complementar n.º 101/00; 

 

2) Providenciar para que haja perfeita correspondência entre os 

dados extraídos diretamente da contabilidade dos entes municipais e a 

verificada nos Relatórios: Receitas Orçamentárias e Prestação de Contas 

(função/subfunção) gerados a partir dos dados constantes do Módulo 

Informes Mensais do SIGFIS; 

 

3) Especificar, com clareza, a origem dos recursos que fundamentam 

a abertura de créditos adicionais, em conformidade com os ditames da Lei 

Federal n.º 4.320/64; 

 



TCE-RJ 

PROCESSO  nº 209.015-4/05 

RUBRICA             Fls.:   

 

4) Promover adequação no Orçamento Geral do Município para que 

as dotações destinadas às despesas relativas ao ensino fundamental sejam 

incluídas na subfunção típica 361, de modo a permitir a correta 

visualização dos valores a serem considerados na apuração do percentual 

previsto no caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias; 

 
5) Apurar a origem da seguinte divergência e promover os ajustes que 

se fizerem necessários para elidi-la: 
                                                                                                                    (R$) 

2004 
Demonstrativo da 

Dívida Consolidada 

Balanço Patrimonial 

Consolidado 
Diferença 

Dívida Consolidada 

ou Fundada 
79.106.300,00 96.405.327,51 17.299.027,51 

 
6) Preencher, para a próxima prestação de contas da administração 

financeira, o Quadro I (“Demonstrativo da Receita – Recursos Ordinários 

referentes à Saúde e à Educação”) em consonância com os registros 

contábeis; 

 

7) Encaminhar nas próximas prestações de contas da administração 

financeira todos os extratos e respectivas conciliações bancárias relativas 

às contas vinculadas aos royalties geridas pela CLIN; 

 

8) Adotar medidas eficazes objetivando o equilíbrio financeiro e 

atuarial do regime próprio de previdência social dos servidores municipais 

de Niterói, em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 

9.717/98. 

 

 

II - Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das 

Contas do Chefe do Poder Legislativo de Niterói, Sr. José Vicente Filho, 

referentes ao exercício de 2004, com a seguinte RESSALVA e 

DETERMINAÇÃO: 

 

RESSALVA 

 

O limite de 70% de gastos com Folha de Pagamento foi ultrapassado 

em 1,88%, em descumprimento ao §1º do artigo 29-A da Constituição 

Federal. 

 

DETERMINAÇÃO 

 

Que seja observado o limite de 70% de gastos com Folha de 

Pagamento, conforme o previsto no §1º do artigo 29-A da Constituição 

Federal. 
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III – Pelo ARQUIVAMENTO do Processo TCE-RJ nº 203.768-1/05, 

referente à Inspeção Extraordinária realizada na Prefeitura Municipal de 

Niterói, que serviu de subsídio à análise das presentes contas. 

 

 

Em cumprimento ao prazo regimental, devolvo o presente processo 

nesta Sessão. 

 

 

É O RELATÓRIO 

 

 

Considero próprias as ponderações apresentadas pelo Corpo Instrutivo 

em seus relatórios. 

 

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

Ministério Público junto a este Tribunal e parcialmente de acordo com o Relator 

Conselheiro José Leite Nader,  

 

 

VOTO: 

 

 

I - Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das 

Contas do chefe do Poder Executivo do Município de Niterói, Sr. Godofredo 

Saturnino da Silva Pinto, referentes ao exercício de 2004, com as seguintes 

RESSALVAS, DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES: 

 

 

RESSALVAS 

 

1) Inconsistência entre os dados apresentados no Balanço Orçamentário 

(Anexo I do RREO – 6º bimestre de 2004) com aqueles constantes dos 

Demonstrativos das Receitas e Despesas Segundo Categorias Econômicas 

(Anexos 2 da Lei Federal n.º 4.320/64); 

 

2) Inconsistência entre os dados extraídos diretamente da contabilidade 

dos entes municipais e a verificada nos Relatórios: Receitas Orçamentárias e 

Prestação de Contas (função/subfunção) gerados a partir dos dados constantes 

do Módulo Informes Mensais do SIGFIS; 
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3) Parte dos créditos suplementares abertos por intermédio do Decreto 

n.º 9463/04, no valor de R$ 349.221,77, o foi com base em recursos 

classificados como "recursos provenientes de excesso de arrecadação 

Royalties", sem a devida fundamentação na L. F. n.º 4.320/64, uma vez que esta 

é uma fonte de recursos não vinculados, diferentemente de recursos 

provenientes do FUNDEF ou do SUS, por exemplo, de modo que ela deveria 

ser somada ao conjunto das demais fontes de receita não vinculadas para fins de 

apuração de um provável ou efetivo excesso de arrecadação, com vistas a uma 

eventual abertura de créditos adicionais; 

 

4) Em confronto do Demonstrativo da Dívida Consolidada (Anexo II do 

3º quadrimestre de 2004) com o Balanço Patrimonial Consolidado, constatamos 

a seguinte divergência: 

 

(R$) 

2004 
Demonstrativo da 

Dívida Consolidada 

Balanço Patrimonial 

Consolidado 
Diferença 

Dívida Consolidada ou Fundada 79.106.300,00 96.405.327,51 17.299.027,51 

 

5) Comparando os valores apurados nesta instrução com aqueles 

constantes do Quadro I, constatamos que este último apresenta registros 

equivocados no que tange às receitas de “multas e juros de mora de impostos 

municipais”, “multas e juros de mora da Dívida Ativa de impostos municipais” 

e “Dívida Ativa dos impostos municipais”; 

 

6) Há divergência entre o valor da despesa na função 12, fonte 209, do 

Anexo 11 da FME – R$ 1.830.593,88  – e o valor da despesa com salário 

educação constante do Quadro V – R$ 1.835.530,65; 

 

7) Ausência nos autos do(s) extrato(s) e da(s) conciliação(ões) da conta 

bancária vinculada aos royalties gerida pela CLIN; 
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8) Ausência de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de 

previdência social dos servidores municipais no exercício de 2004, conforme 

demonstrado no quadro a seguir, gerando déficit, contrariamente às disposições 

da Lei Federal n.º 9.717/98: 

 

Descrição Valor (R$)

Receitas Previdenciárias 24.913.500,00

Despesas Previdenciárias 66.744.700,00

Déficit -41.831.200,00
 

 

9) Diferença constatada quando do confronto do percentual aplicado em 

Saúde evidenciado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º 

bimestre de 2004 com os cálculos efetuados nesta Prestação de Contas. 

 

 

DETERMINAÇÕES / RECOMENDAÇÕES 
 

1) Providenciar para que haja perfeita correspondência entre os dados 

contábeis e aqueles constantes dos anexos exigidos pela Lei Complementar n.º 

101/00; 

 

2) Providenciar para que haja perfeita correspondência entre os dados 

extraídos diretamente da contabilidade dos entes municipais e a verificada nos 

Relatórios: Receitas Orçamentárias e Prestação de Contas (função/subfunção) 

gerados a partir dos dados constantes do Módulo Informes Mensais do SIGFIS; 

 

3) Especificar, com clareza, a origem dos recursos que fundamentam a 

abertura de créditos adicionais, em conformidade com os ditames da L. F. n.º 

4.320/64; 

 

4) Promover adequação no Orçamento Geral do Município para que as 

dotações destinadas às despesas relativas ao ensino fundamental sejam incluídas 

na subfunção típica 361, de modo a permitir a correta visualização dos valores a 

serem considerados na apuração do percentual previsto no caput do art. 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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5) Apurar a origem da seguinte divergência e promover os ajustes que se 

fizerem necessários para elidi-la: 

(R$) 

2004 

Demonstrativo da 

Dívida 

Consolidada 

Balanço 

Patrimonial 

Consolidado 

Diferença 

Dívida Consolidada ou 

Fundada 
79.106.300,00 96.405.327,51 17.299.027,51 

 

6) Preencher, para a próxima prestação de contas da administração 

financeira, o Quadro I (“Demonstrativo da Receita – Recursos Ordinários 

referentes à Saúde e à Educação”) em consonância com os registros contábeis; 

 

7) Encaminhar nas próximas prestações de contas da administração 

financeira todos os extratos e respectivas conciliações bancárias relativas às 

contas vinculadas aos royalties geridas pela CLIN; 

 

8) Adotar medidas eficazes objetivando o equilíbrio financeiro e atuarial 

do regime próprio de previdência social dos servidores municipais de Niterói, 

em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 9.717/98; 

 

 

II - Emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das 

Contas do chefe do Poder Legislativo do Município de Niterói, Sr. José Vicente 

Filho, referentes ao exercício de 2004, em face da seguinte 

IRREGULARIDADE: 
 

 

IRREGULARIDADE 
 

1) A despesa com a folha de pagamento de 2004 da Câmara Municipal 

em relação ao repasse permitido à mesma, encontra-se acima do percentual-

limite de 70%, havendo o descumprimento do determinado pelo § 1º do art. 29-

A da Constituição Federal. 
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III – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público, para que no 

âmbito de suas competências tome ciência dos fatos apontados neste Relatório, 

acompanhado de cópia digitalizada desta Prestação de Contas de Administração 

Financeira. 

 

 

IV – Por DETERMINAÇÃO à 7ª IRE para que inclua, no escopo da 

próxima Inspeção Ordinária a ser realizada na Fundação Municipal de Educação 

de Niterói, a verificação in loco dos registros contábeis e demais documentos 

pertinentes que possam comprovar o montante das despesas empenhadas na 

Função 12, Subfunções 122, 271 e 846 que foram destinadas ao ensino 

fundamental e ao ensino infantil no exercício de 2004, com recursos 

provenientes de impostos. 

 

 

V – Sejam ALERTADOS os chefes dos Poderes Executivo e 

Legislativo que o Tribunal poderá emitir Parecer Contrário à Aprovação das 

Contas no caso de reincidência do descumprimento de determinação desta 

Corte, conforme parágrafo único do art. 21 c/c o art. 35 do Regimento Interno, 

razão pela qual os mesmos devem adotar medidas visando o saneamento das 

falhas apontadas. 

 

 

VI – DETERMINAÇÃO à Secretaria Geral das Sessões  - SSE para 

que, após emissão de Parecer Prévio, o processo nº 203.768-1/05 (Relatório de 

Inspeção Extraordinária), que serviu de subsídio para análise da prestação de 

contas e encontra-se anexado a este, por decisão Plenária, seja encaminhado à 

CPG/A para arquivamento.  

 

 

GC-7, 

 

 

 

 

 

 

JULIO L. RABELLO 

REVISOR 


