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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 : 209.802-5/05 

ORIGEM : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ 

ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO  

  DO MUNICÍPIO 

EXERCÍCIO : 2004 

GESTORES 

PREFEITO 

PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

: JOSÉ SAGÁRIO FILHO  

: SILAS CABRAL 

 
 
 Trata o presente processo da Prestação de Contas da Gestão  do 
Município de Itaguaí, que abrange as contas dos Poderes Executivo e Legislativo, 
relativa ao exercício de 2004. 
 
  O Chefe do Poder Executivo e Presidente do Poder Legislativo foram, 
respectivamente, os Srs. José Sagário Filho e Silas Cabral. 
 
 Segundo dados existentes no Sistema de Controle e Acompanhamento 
de Processos deste Tribunal, a Administração Municipal é constituída das 
entidades elencadas a seguir: 
 
 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 Prefeitura Municipal de Itaguaí 
 Câmara Municipal de Itaguaí 
 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 
 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMCA 
 Fundo Municipal de Saúde – FMS 

 
 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

Sociedade de Economia Mista 
 Companhia de Desenvolvimento Urbano de Itaguaí - CODUITA 

Autarquia  
 Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAPEN 
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ANÁLISE DO CORPO INSTRUTIVO E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
 
Em virtude desta prestação não se encontrar revestida de toda a 

documentação exigida nas Deliberações deste Tribunal de Contas, o Plenário 
desta Corte fixou, em sessão de 31 de maio de 2005, prazo de 20 (vinte) dias, 
através do processo TCE n.º 211.620-1/05 (Ofício Regularizador), para que a 
Prefeitura Municipal de Itaguaí procedesse a regularização. 

 
Apresentada a documentação, a 1ª IRE efetuou novo exame e 

sugeriu, às fls. 721/754 a emissão de Parecer Prévio Contrário às contas dos 
Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, relativas ao exercício de 2004. 

 
A SUM, às fls. 755/756, a SGE, às fls. 757, e o Ministério Público, 

às fls. 758, manifestam-se no mesmo sentido do apontado pela 1ª IRE. 
 

 

PAUTA ESPECIAL 

 
 
Ressalto que, em atendimento ao artigo 123 do Regimento Interno 

e à Deliberação TCE nº 199/96, o presente foi publicado em Pauta Especial no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 10 de agosto de 2005, 23 de 
setembro de 2005, 21 de novembro de 2005 e 5 de abril de 2006, abrindo prazo 
para apresentação de defesa. 

 
Não houve atendimento aos termos da pauta especial pelas partes 

interessadas. 
 
 

É O RELATÓRIO 
 
 

A análise abordou os aspectos orçamentários, financeiros, 
contábeis e patrimoniais, além das questões legais relativas à Educação 
(FUNDEF), 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), cuja 
fiscalização está disposta na Deliberação TCE-RJ n.º 218 (alterada pela 
Deliberação TCE-RJ n.º 222/02). 
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DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
 

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 
 

 
Segundo dispõe o artigo 354 da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro nenhuma Lei, Decreto, Resolução ou Ato Administrativo Municipal 
produzirá efeitos antes de sua publicação.  Em cumprimento a este dispositivo a 
Administração Municipal encaminhou a publicação das peças orçamentárias e dos 
Decretos de Abertura de Créditos Adicionais e respectivas Leis Autorizativas. 
 
 

PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTO 

  

 
O exame da correta elaboração das peças orçamentárias ocorre 

nos respectivos processos de envio obrigatório a esta Corte de Contas.  Em 
consulta ao “Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos – SCAP”, 
constatamos a remessa dos mesmos. 

 
 

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 

 
 
O Orçamento do Município de Itaguaí para o exercício de 2004, foi 

aprovado pela Lei dos Orçamentos Anuais, nº 2.406 de 23.10.03, estimando a 
receita bruta no valor de R$ 84.054.000,00 e fixando a despesa no valor de         
R$ 79.076.348,10. 

 
 De acordo com  a Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do 

total da despesa fixada (art. 5º). 
 
Conforme artigo 6º, excluem-se desse limite os créditos 

suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesa de 
pessoal, encargos sociais, inativos e pensionistas, ao pagamento de dívida pública 
municipal, passivos contingentes, precatórios judiciais, despesas de exercícios 
anteriores e às despesas incorporadas ao Orçamento com destinação específica. 
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 Assim, foram fixados os seguintes limites: 
 

Descrição Valor (R$) 

Total da Despesa Fixada 79.076.348,10 

Limite para Abertura de Créditos Suplementares -20 % 15.815.269,62 

 

 

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO 

 
  

Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias, em razão 
da abertura de créditos adicionais, resultando um orçamento final de                                    
R$ 95.429.037,55. 
 
 

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO 

 
 

Descrição Valor (R$)

(A) Orçamento Inicial 79.076.348,10

(B) Alterações 39.242.899,49

     Créditos Extraordinários 0

     Créditos Suplementares 39.242.899,49

     Créditos Especiais 0

(C) Anulações de Dotações 22.890.210,04

(A+B-C) Orçamento Final 95.429.037,55  
  

 
Não foi possível comparar o orçamento final acima apurado, tendo 

em vista não ter sido efetuada totalmente pelo Município a consolidação das 
Demonstrações Contábeis conforme previsto na Deliberação TCE-RJ n.º 199/96 
(não foi remetido o Balanço Orçamentário Consolidado). 

 
Verifica se os seguintes totais de decretos de abertura de créditos 

adicionais em relação ao valor previsto nas Leis Autorizativas: 
 

Em R$ 

Leis Autorizativas

Valor Permitido para Abertura de 

Crédito Suplementar

Total dos Decretos não 

computadas as exceções 

previstas na LOA

Lei Orçamentária - nº 2.406 15.815.269,62 15.864.210,86

Lei nº 2.305/03 304.456,07

Lei nº 2.436/04 15.094.733,64

Lei nº 2.305/03 c/c Lei nº 2.436/04 2.107.180,38

Total 15.815.269,62 33.370.580,95
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Destaca se que não foram encaminhadas as Leis Autorizativas     
n.º 2.305/03 e 2.436/04, acima relacionadas. 

 
Do quadro acima pude concluir que a Abertura de Créditos 

Adicionais suplementares no montante de R$ 17.555.311,33, não se encontra 
dentro do limite estabelecido nas Leis Autorizativas, contrariando o inciso V, artigo 
167 da Constituição Federal. 

 
 

DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 
A análise da gestão orçamentária ficou prejudicada, uma vez que 

os demonstrativos contábeis não foram consolidados na forma prevista na 
Deliberação TCE-RJ nº 199/96. 

 
 

DA GESTÃO FINANCEIRA 
 

 
O corpo Instrutivo, assim se manifesta: “O primeiro passo da 

presente análise consiste na  apuração do esforço financeiro da gestão, cujo 
conceito assim se resume: “esforço implementado pelo mandatário para honrar os 
compromissos herdados do mandato anterior”. Sob esta ótica, afirma o Exmo. 
Conselheiro, que o exame da situação fiscal do término de mandato encerrado em 
31.12.00 ganha grande relevância à medida que deverá ser tomado o resultado 
financeiro apurado naquele exercício como ponto de partida para a análise.  

 
“Partindo de um déficit financeiro em 31.12.00, o gestor do mandato seguinte 
(2001/2004) se vê na contingência de administrá-lo, conjugando arrecadação com 
gastos, de maneira que honre, sob os auspícios do Princípio da Continuidade 
Administrativa, os compromissos, não lhe sendo dado pagar novos 
compromissos contraídos em sua gestão em detrimento dos compromissos 
herdados de gestões anteriores. 
Dentro desta ótica estará o gestor do mandato 2001/2004 obrigado a honrar o 
Déficit Financeiro herdado e paralelamente despender parcela significativa de 
esforço para manter sua própria gestão financeira equilibrada.” 

 
Desta forma, havendo  déficit financeiro em 31.12.00, deste devem 

ser subtraídos os saldos dos passivos financeiros remanescentes de 2000 que 
restarem registrados no Balanço Patrimonial de 2004. Desta operação resultará o 
montante correspondente ao esforço financeiro despendido para reduzir o déficit 
herdado do mandato anterior. Tal valor deverá ser tomado como elemento positivo 
no caso de apuração de  déficit financeiro no exercício de 2004. 

 
Comparando o Ativo e o Passivo Financeiro do exercício de 2000 

observamos a existência de uma insuficiência financeira de R$ 1.125.908,29, 
conforme abaixo evidenciado: 
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 Valor (R$) 

Ativo Financeiro 4.631.834,65 

Passivo Financeiro 5.757.742,94 

Déficit Financeiro 1.125.908,29 

 

No exercício de 2004, na comparação do Ativo e do Passivo 
Financeiro evidenciamos a existência de uma insuficiência financeira de              
R$ 4.148.740,04, conforme quadro abaixo: 

 
Descrição R$ 

Ativo Financeiro 3.931.884,44 

Passivo Financeiro 8.080.624,48 

Déficit Financeiro em 31.12.04 4.148.740,04 

 
Observamos, portanto, que o Município de Itaguaí apresentava um 

déficit de R$ 1.125.908,29 no final do exercício de 2000 e ao final desta gestão 
passou a apresentar um déficit de R$ 4.148.740,04.  

 
Na apuração do resultado dos exercícios de 2000 e 2004 não foi 

possível a utilização dos valores consolidados devido à ausência de 
Demonstrativos Contábeis Consolidados no exercício de 2000.  Portanto, foram 
utilizados os valores do Ativo e Passivo Financeiro referentes à Prefeitura 
Municipal.   

 
Este fato indica que o resultado deficitário do exercício de 2000 

pode ter influenciado para a ocorrência de um novo déficit financeiro ao final desta 
gestão. Para a verificação deste impacto calcularemos o esforço financeiro 
empreendido com o objetivo de eliminar o passivo financeiro herdado, deduzindo-
se do déficit financeiro existente à época o saldo desses débitos existente no 
Balanço Patrimonial de 31.12.04, conforme quadro abaixo: 

 

Descrição R$ 

Déficit Financeiro em 31.12.00 
 

1.125.908,29 

(-) Saldos de Passivos Financeiros remanescentes 
de 31.12.00, conforme Balanço Patrimonial em 
31.12.04 

 
 

246.298,34 

= Esforço financeiro da gestão 
 

879.609,95 
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Ainda que o atual gestor tenha efetivado um esforço financeiro no 
sentido de eliminar parcialmente os efeitos do passivo do mandato anterior, não foi 
alcançado o equilíbrio financeiro do município que continua apresentando 
resultado negativo após deduzirmos do déficit inicial o montante relativo ao esforço 
financeiro, conforme se demonstra:  

 

Descrição R$ 

Déficit Financeiro em 2004 4.148.740,04 

(-) Esforço Financeiro (parcela referente à 
baixa de passivos do mandato anterior) 

 
879.609,95 

Déficit resultante 3.269.130,09 

 
Sendo assim, o Município de Itaguaí não alcançou o equilíbrio 

financeiro necessário ao atendimento do §1º do artigo 1º da Lei Complementar 
Federal n.º 101/00”.   
 
 

DA GESTÃO PATRIMONIAL 

 

  
Em 31.12.04 o município apresentou uma situação financeira 

deficitária no montante de R$ 5.389.570,91, de acordo com o Balanço Patrimonial 
Consolidado, e a exposição a seguir: 

 
 

Descrição Valor (R$)

Ativo Financeiro 4.411.199,62

Passivo Financeiro 9.800.770,53

Déficit Financeiro -5389570,91
 

  

 
 O resultado patrimonial do exercício de 2004 foi o seguinte: 
 

 

Descrição Valor (R$)

Variações Ativas 153.290.396,68

Variações Passivas 145.001.133,04

Resultado Patrimonial - 

Superávit 8289263,64
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DA DÍVIDA ATIVA 

  
 
Durante o exercício, a Dívida Ativa sofreu um acréscimo da  ordem 

de 42,93%, conforme exposição abaixo:           
 

  
Descrição Valor (R$)

Saldo do Exercício Anterior 16.504.418,47

Inscrições no Exercício 7.608.486,27

Cobrança 522.312,80

Cancelamento 0

Saldo para o Exercício Seguinte 23590591,94  
 

 
 
A cobrança da Dívida Ativa pela Prefeitura de Itaguaí representou 

cerca de 3,16% do saldo inscrito até 2003. 
 

  

DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

 
 

Neste tópico, transcreveremos a Receita Corrente Líquida, que 
servirá de base para o cálculo dos vários limites a serem utilizados como 
parâmetro em nossa instrução, extraída do Anexo III do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária do 6º bimestre do exercício de 2004. 

 
 

Especificação Valor (R$ Milhares)

(A) RECEITAS CORRENTES (Município) 102320,50

Receita Tributária 28.872,30

Receita de Contribuições 1.496,70

Receita Patrimonial 151,1

Receita Agropecuária 0

Receita Industrial 0

Receita Serviços 0

Transferências Correntes 70.297,70

Outras Receitas Correntes 1.502,70

(B) DEDUÇÕES 5867,40

Contrib. Empregados e Trab. P/ Seg. Social

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 0,00

      Servidor

      Patronal

Compensação Financ. Entre Regimes Previd.

Dedução de Receita para Formação do FUNDEF 5.867,40

(A-B) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 96453,10  
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ALIENAÇÃO DE ATIVOS 

 
 
Conforme o Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e 

Aplicação dos Recursos – Anexo XIV do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária – Proc. TCE-RJ nº 204.071-3/05, verificamos que o Poder Executivo  
não contrariou o artigo 44 da Lei Complementar nº 101/00, uma vez que não 
ocorreu a aplicação no exercício receita de capital derivada de alienação de bens e 
direitos no financiamento de despesa corrente. 

 
 

DA DÍVIDA PÚBLICA 

 
 

Limites da Dívida Pública Consolidada ou Fundada 

 
 
 
Conforme verificado no exercício de 2004 o Município respeitou o 

limite previsto no inciso II, artigo 3º da Resolução nº 40/01 do Senado Federal – 
120% da Receita Corrente Líquida.   

 
 

 
Percentual da Dívida Consolidada Líquida s/ a Receita Corrente Líquida 

2003 2004 

3º Quadr. 1º Quadr. 2º Quadr. 3º Quadr. 

8,93 -5,66 -8,6 8,40 

 
  

 

DOS 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.   

 
Com relação aos gastos pertinentes ao ensino fundamental, cabe 

ressaltar o disposto na Emenda Constitucional nº 14 de 13.09.96, que determina 
que o Município deve aplicar, nos dez primeiros anos da promulgação daquela 
Emenda, não menos de 60% (sessenta por cento), dos recursos a que se refere o 
caput do artigo 212 da Constituição Federal – 25% da receita resultante de 
impostos - na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. 



 

  

TCE–RJ 
 

Processo nº: 209.802-5/05 
 

Rubrica:               Fls.:  769 

 

 

Outrossim, do montante destinado ao Município a título de 
FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização 
do Magistério – uma proporção não inferior a 60% (sessenta  por cento) deverá ser 
aplicada na remuneração dos professores do ensino fundamental em efetivo 
exercício do magistério, na forma prevista no § 5º, artigo 60 do ADCT c/c o artigo 
7º da Lei Federal nº 9.424/96. 

 
 

   

RECEITAS VALOR (R$)

(A) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 69313329,63

     Receitas de Impostos 28.971.112,57

     Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 40342217,06

          Receita Destinada a Formação do FUNDEF (15%)  (B) 5.869.570,35

          Receita de Transferências após Dedução para o FUNDEF (85%) 34.472.646,71

(C) RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO 12892586,40

      Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (retorno do fundo) (D) 12.448.611,35

      Contribuição Social do Salário-Educação 0,00

      Outras Receitas Vinculadas à Educação (Convênios e Outros Recursos         

Vinculados) 443.975,05

(E) TOTAL DAS RECEITAS (A+C-B) 76336345,68

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR 

VINCULAÇÃO VALOR (R$)

(F) VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 14210644,77

     Despesas com Ensino Fundamental (G) 13.144.115,76

     Outras Despesas com Ensino 1.066.529,01

(H) VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL 11557314,33

      Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (I) 6.999.353,12

      Outras Despesas no Ensino Fundamental 4.557.961,21

      VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0

      OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (Convênios e Outros 

Recursos Vinculados) 439.090,78

(J) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO 26207049,88

(L) PERDA/GANHO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (B-D) -6579041,00

(M) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE 

CONSTITUCIONAL (F+B) 20080215,12

LIMITES %

PERCENTUAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (M÷A) - CAPUT DO 

ARTIGO 212 DA CF/88 --> MÍNIMO DE 25% 29,0%

PERCENTUAL DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - 

[(G+B)÷(AX0,25)] - CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 --> MÍNIMO DE 

60% 109,7%

PERCENTUAL DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL (I÷H) - § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 --> MÍNIMO DE 

60% 60,6%
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Desta forma, constatei: 
 
 
- quanto ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal e na Lei 

Orgânica Municipal que o Município aplicou 29,0% na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, respeitando o limite estabelecido; 
 
 

- quanto ao estabelecido na Emenda Constitucional nº 14/96 que o 
Município aplicou 109,7% na manutenção e desenvolvimento do ensino 
fundamental, respeitando o limite estabelecido; 
 
 

- quanto ao estabelecido no § 5º, artigo 60 do ADCT c/c o artigo 7º da 
Lei Federal nº 9.424/96 que o Município obedeceu o limite mínimo de 60% de 
aplicação dos recursos do FUNDEF em gastos com a remuneração de 
profissionais em efetivo exercício de suas atividades. 

 
 
 

DO ACOMPANHAMENTO DO FUNDEF 

 
 
 

A movimentação ocorrida no exercício com os recursos do 
FUNDEF se resume a seguir, conforme demonstrado no Quadro VII 
(Demonstrativo da Movimentação dos Recursos referentes ao FUNDEF):  

 
 
 

Descrição Valor (R$)

(A) Saldo Contábil do Exercício Anterior a Título de FUNDEF 275.833,55

(B) Recursos Recebidos a Título de FUNDEF no Exercício de 

2004 12.406.823,93

(C) Receitas de Aplicações Financeiras com FUNDEF no 

Exercício de 2004 41.787,42

(D) Despesa Paga com o FUNDEF no Exercício de 2004 (inclusive 

os restos a pagar de exercícios anteriores) 12.350.457,27

(E) Saldo Contábil para o Próximo Exercício a Título de FUNDEF 

(A+B+C-D) 373987,63
                        

 
 

 
O total recebido a título do FUNDEF foi maior que o gasto realizado 

na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. 
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O saldo contábil da conta corrente vinculada ao FUNDEF             

n.º 58.022-8, da agência nº. 0729-3, do Banco do Brasil S.A. em 31.12.04 é de         
R$ 373.987,63, conforme Quadro VII às fls. 157, e o extrato bancário, devidamente 
conciliado, fls. 138/150. 

 
 
 
O parecer do Conselho Municipal do FUNDEF,  às fls. 152, sobre a 

repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo, ratificou as contas 
apresentadas na gestão do FUNDEF pelo Município de Itaguaí. 

 
 

 

DOS GASTOS COM PESSOAL 

 
 

Conforme pude constatar os Poderes Executivo e Legislativo 
respeitaram o limite estabelecido no artigo 19 da LRF,  nos três quadrimestres do 
exercício de 2004, conforme se observa abaixo: 

 

 

Percentual aplicado com Pessoal – exercício de 2004 

 

 

 
Em % 

Descrição 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Poder Executivo  52,83 51,20 48,39 

Poder Legislativo 4,76 4,22 3,69 

Total 57,59 55,42 52,08 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TCE–RJ 
 

Processo nº: 209.802-5/05 
 

Rubrica:               Fls.:  772 

 

 

DAS DESPESAS COM SAÚDE 

  
RECEITAS VALOR (R$)

(A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 69313329,63

      Impostos (*) 28.971.112,57

      Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 40342217,06

          Da União 10.343.659,26

          Do Estado 29.998.557,80

(B) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 7755710,42

      Da União para o Município 7.557.213,71

      Do Estado para o Município 198.496,71

      Demais Municípios para o Município 0

(C) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0

     OUTRAS RECEITAS (**) 17.104.280,03

     (-)  DEDUÇÃO PARA O FUNDEF (***) 5.869.570,35

     TOTAL  88303749,73

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) VALOR (R$)

DESPESAS CORRENTES 22643552,78

     Pessoal e Encargos Sociais 12.179.073,51

     Juros e Encargos da Dívida 0

     Outras Despesas Correntes 10.464.479,27

DESPESAS DE CAPITAL 1175504,84

      Investimentos 1.175.504,84

      Inversões Financeiras 0

      Amortização da Dívida 0

(D) TOTAL 23819057,62

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE VALOR (R$)

DESPESAS COM SAÚDE        23819057,62

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  ORIUNDAS  RECURSOS VINCULADOS 0

(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS (****) 7.610.594,30

(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0

(E) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 16208463,32

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE/RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

ANO 2000 2001 2002 2003 2004

% Aplicado 6,87 12,62 19,5 22,85 25,54

% Mínimo a Aplicar 7,0 8,6 10,2 11,8 15

Ajuste da Receita para fins da EC nº 29/00

    (A) Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais 69313329,63

          (-) Dedução para o FUNDEF 5869570,35

    (=)Total Ajustado das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (F) 63443759,28

Ajuste das Despesas com Saúde

    (D) Total das Despesas com Saúde 23819057,62

          (-) Despesas com inativos e pensionistas pagas com recursos vinculados 0,00

          (-) Despesas vinculadas aos recursos do SUS (****) 7610594,30

          (-) Despesas financiadas com recursos de operações de crédito 0,00

    (=) Total Ajustado das Despesas Próprias com Saúde (G) 16208463,32

% das Despesas Próprias com Saúde, par fins da EC nº 29/00 (G÷F) 0,255477662
  

 
 

 
Da análise do quadro acima, verifico que o montante gasto com 

saúde no exercício de 2004 foi de 25,54%, tendo cumprido, portanto, o previsto 
inciso III do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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As informações requeridas acerca do Plano de Saúde do 
Município, do Conselho Municipal de Saúde e da participação em Consórcio 
Administrativo Intermunicipal, não foram encaminhadas. 

 
 

DOS 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, A exceção aberta pela Lei Federal n.º 10.195/01, para 
pagamento da dívida com a União, bem como para capitalização de fundos de 
previdência. 

 
De acordo com o Demonstrativo Consolidado das Receitas e 

Despesas inerentes à Compensação Financeira decorrentes da Exploração de 
Recursos Naturais – Quadro VIII – fls. 158, a movimentação dos recursos de 
royalties no exercício pode ser resumida da seguinte forma: 

 
 

RECEITAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA VALOR (R$)

I - Transferência da União 3858174,79

      Compensação Financeira de Recursos Hídricos

      Compensação Financeira de Recursos Minerais 80.175,92

      Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo, 

Xisto e Gás Natural 3777998,87

             Royalties  pela Produção

             Royalties  pelo Excedente da Produção

             Participação Especial

             Fundo Especial do Petróleo - FEP 3.777.998,87

II - Transferência do Estado 1350464,46

       Cota-Parte Royalties  pela Produção (25% da Quota 

Produção do Estado) 1.350.464,46

III - Outras Compensações Financeiras 

IV - Aplicações Financeiras

V - Total das Receitas (I+II+III+IV) 5208639,25

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA 

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA VALOR (R$)

I -  Despesas Correntes 3548265,59

      Pessoal e Encargos

      Juros e Encagos da Dívida

      Outras Despesas Correntes 3.548.265,59

II -  Despesas de Capital 84294,70

      Investimentos 84.294,70

      Inversões Financeiras

      Amortização da Dívida

III - Total das Despesas (I+II) 3632560,29                            
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Dos recursos recebido a título de royalties, constatei realização de 
Transferências Financeiras às entidades abaixo discriminadas, tendo os recursos 
sido utilizados, conforme segue: 

 
 

Unidade Gestora Beneficiada com o 

Repasse Valor (R$)

Fundo Municipal de Saúde 371.095,65

Fundo Municipal de Assistência Social 72.532,01

Fundo Municipal de Assist Crian Adolesc 6.827,40

CODUITA 966.500,00

Total 1416955,06  
 

 
O Corpo Instrutivo assim se manifesta: “ ..., podemos observar que 

o Município, aparentemente, não aplicou recursos de royalties em pagamento de 
pessoal e em de dívidas não excetuadas pela Lei Federal n.º 10.195/01.  

 
Entretanto, não foi possível ratificar tal informação, tendo em vista 

que o Município não encaminhou o Demonstrativo da aplicação dos recursos dos 
royalties por natureza de despesa, apesar de ter sido solicitado no Ofício 
Regularizador (Processo TCE RJ nº 211.620-1/05). 

 
Quanto ao saldo financeiro de royalties, verificamos que os 

extratos bancários evidenciando a situação em 31.12.2004 e suas respectivas 
conciliações, fls. 164/179, encontram consonância com o informado no Quadro XI, 
fls. 161”. 

 
 

 

 

VERIFICAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO 

DO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 

 
 

PREFEITURA 
 
 

Os incisos I de 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 necessário a verificação do enquadramento ou não do Chefe do Executivo 
nestes dispositivos. 
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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 de Itaguaí em 2004, incluídos os 
subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá 
ultrapassar o percentual de 8% relativo ao somatório da receita tributária e das 
transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos art. 158 e 159 efetivamente 
realizado no exercício anterior, observados os resultados preliminares do Censo 
IBGE 2000 que estima a população do Município em 81.952 habitantes.  

 

 

Limite Previsto 
 
 
 

Em R$ 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2003

(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (tributos diretamente arrecadados) 20881411,18

      ISS 10.926.887,53

      IPTU 4.431.048,78

      IPBI 292.790,82

      IRRF 1.030.489,87

      Taxas 1.205.077,38

      Contribuição de Melhoria

      Dívida Ativa de Tributos 996.773,15

      Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos 11.167,51

      Multa e Juros de Mora de Tributos 122.892,11

      Receitas de Bem de Uso Especial (Cemitério, Mercado Mun. etc) 

     Contribuição Previdenciária 

     Contribuição de Iluminação Pública 1.864.284,03

(B) TRANSFERÊNCIAS 31165864,32

      FPM 9.253.616,44

      ITR 22.593,29

      ICMS Lei 87/96 288.154,46

      ICMS 20.308.488,77

      IPVA 1.038.364,68

      IPI Exportação 254.646,68

(C) TOTAL 52047275,50

PERCENTUAL PREVISTO PARA O MUNICÍPIO 8

LIMITE DO REPASSE DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO - 2004 4163782,04
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Comparação do Limite Previsto com o Repasse Recebido 

 

 
 

Em R$ 
Limite de 

Repasse 

Permitido

Repasse Recebido 

(1)

Repasse Recebido Acima do 

Limite

4.163.782,04 4.202.962,77 -39180,73  
 

(1) corresponde ao total do repasse (R$ 4.842.909,38 – fls. 395), não 
computados os gastos com inativos (aposentado e pensionista) do 
Legislativo, face  à exclusão determinada no artigo 29-A da Constituição 
Federal/88. Conforme Demonstrativo Geral das Despesas com Pessoal, às 
fls. 132, o Legislativo realizou despesas com inativos no valor de R$ 
600.359,31 e com pensionistas no valor de R$ 39.587,30. 

 
 

De acordo com o quadro anterior, observa se que o limite de 
repasse do Executivo para o Legislativo, em função do disposto no art. 29-A da 
Constituição Federal,  monta em R$ 4.163.782,04. Contudo, ao comparar este 
valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 395 c/c 132,  
constata se que o limite não foi respeitado.  

 
 
 

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO III, § 2º DO ARTIGO  29-A DA CF/88 

 
 
 

Acordemente com a Lei Orçamentária e com o Demonstrativo das 
Alterações Orçamentárias, verifica se que o montante previsto para repasse ao 
legislativo no exercício de 2004 montava em R$ 4.726.000,00. Contudo o 
percentual previsto para repasse ao Legislativo, fixado na LOA, foi superior ao 
limite máximo restrito pelos incisos do artigo 29-A da Constituição Federal, 
devendo prevalecer como limite de repasse, por conseguinte, aquele fixado na 
Carta Magna. 

 
Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara 

Municipal, fls. 395 c/c 132, constata se o repasse a maior, tendo sido cumprido 
inciso III, § 2º do artigo 29-A da Constituição Federal, conforme se demonstra:   

 
 

Em R$ 
Repasse Fixado na 

LOA

Repasse Restrito pela 

CF Repasse Recebido (1)

Repasse Recebido Acima do 

Fixado

4.726.000,00 4.163.782,04 4.202.962,77 -39180,73
 

 
(1) corresponde ao total do repasse (R$ 4.842.909,38 – fls. 395), não computados os gastos 

com inativos (aposentado e pensionista) do Legislativo, face  à exclusão determinada no 
artigo 29-A da Constituição Federal/88. Conforme Demonstrativo Geral das Despesas com 
Pessoal, às fls. 132, o Legislativo realizou despesas com inativos no valor de R$ 
600.359,31 e com pensionistas no valor de R$ 39.587,30. 
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CÂMARA 
 
 

 
Conforme anteriormente mencionado, o total da despesa do Poder 

Legislativo Municipal em 2004, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos 
os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 8% relativo ao 
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 Câmara também 
não deverá gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o 
gasto com o subsídio de seus Vereadores. 

 
 
 

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CAPUT DO ART. 29-A DA CF/88 

 

 

 

Comparação do Limite Previsto com a Despesa Total do Poder Legislativo  

 

 

 
Em R$ 

Limite de Repasse 

Permitido

Despesa Total do 

Poder Legislativo 

(1)

Despesa Paga Acima 

do Repasse Permitido

4.163.782,04 4.171.196,11 -7414,07
 

 
 
 

(1) corresponde ao total da despesa (R$ 4.811.142,72 – fls. 394 e 396), não 
computados os gastos com inativos (aposentado e pensionista) do 
Legislativo, face  à exclusão determinada no artigo 29-A da Constituição 
Federal/88. Conforme Demonstrativo Geral das Despesas com Pessoal, 
às fls. 132, o Legislativo realizou despesas com inativos no valor de R$ 
600.359,31 e com pensionistas no valor de R$ 39.587,30. 

 

 
Pelo quadro acima, nota-se que o Legislativo ultrapassou o 

percentual permitido para as despesas do referido Poder, nos termos do inciso I do 
artigo 29-A da Constituição Federal. O descumprimento deste dispositivo ensejará 
a sugestão de parecer prévio contrário ao Poder Legislativo quando da conclusão. 
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VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 29-A, § 1º DA CF/88 
 

 
Observa se que a despesa com a folha de pagamento de 2004 da 

Câmara Municipal em relação ao repasse permitido a mesma, encontrada no 
tópico anterior, encontra-se acima do percentual-limite de 70%, havendo o não 
cumprimento do determinado pelo § 1º do Artigo 29-A da Constituição Federal, 
conforme se demonstra: 

 

 

Em R$ 

Descrição Valor (R$)

(A) Repasse Permitido para a Câmara no exercício de 

2004 (Limite Apurado) 4.163.782,04

(B) Limite para gasto com a Folha de Pagamento do 

Legislativo (70%A) 2914647,43

(C) Gastos com Folha de Pagamento (*) 2938652,86

      Pessoal Civil 2.911.994,49

      Salário Família 6.573,76

      Outros (não foi possível especificar) 20.084,61

(D) Total do Gasto acima do Limite (C-B) 24005,43
                       

 

 

 (*) Não computamos as despesas com encargos sociais e contribuição 

para previdência, nem os gastos com inativos e pensionistas, conforme 

voto do Conselheiro-Relator Jonas Lopes de Carvalho Júnior no 

Processo de Consulta TCE/RJ nº 270.222-2/01. 

 
 

Salienta se que o desrespeito ao limite constitucional acima 
detalhado constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara, conforme 
§ 3º do artigo 29-A da Constituição Federal. 

  
 
 

DAS DISPOSIÇÕES PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO 

 
 

No exercício da competência constitucional atribuída às Cortes de 
Contas, o TCE-RJ, por ocasião da mudança das administrações municipais 
decorrentes do início de um novo mandato, acolhendo proposição de seu 
Presidente, Conselheiro José Gomes Graciosa, determinou a realização de 
Inspeção Extraordinária em todas as Prefeituras e Câmaras Municipais, uma vez 
que se tratava do primeiro término de gestão em que o mandato foi cumprido 
integralmente sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
A proposição, constante do processo TCE-RJ nº 280.582-8/04, foi 

apresentada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, em Sessão Plenária de 
7/12/2004, expressa nos seguintes termos: 
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“CONSIDERANDO que se aproxima o primeiro término de gestão no 
âmbito municipal, em que o mandato foi cumprido integralmente 
dentro da vigência  da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000); 
 
CONSIDERANDO que um processo de transição transparente, além 
de propiciar condições para que o novo gestor possa receber de seu 
antecessor os dados e informações indispensáveis ao programa do 
novo governo, assegura e facilita, em última análise, o exercício da 
fiscalização por parte deste Tribunal; 
 
CONSIDERANDO serem de fundamental importância, num 
momento de transição, as informações referentes às dívidas de 
curto prazo, os contratos em execução e os recursos financeiros 
disponíveis (caixa e bancos); 
 
CONSIDERANDO que tais informações são necessárias para a 
verificação, em especial, do cumprimento do artigo 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
 
CONSIDERANDO, finalmente, que tais informações deverão servir 
de subsídio à análise das Prestações de Contas de Administração 
Financeira dos Municípios; 
 
Submeto ao Egrégio Plenário, na forma sugerida pelo Corpo 
Instrutivo, a seguinte proposta: 
 
I – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, em todos os 
Municípios sob a jurisdição do TCE-RJ, a fim de coletar as 
informações referentes ao término de gestão, anteriormente 
mencionadas; 
 
II – COMUNICAÇÃO aos atuais Prefeitos e Presidentes de 
Câmaras, na forma do inciso II do art. 26 do Regimento Interno, a 
fim de que preparem a documentação a ser entregue aos seus 
sucessores e a este Tribunal; 
 
III – CIÊNCIA aos Prefeitos e Vereadores eleitos, na forma do inciso 
III do art. 26 do Regimento Interno, para que os mesmos facilitem o 
acesso dos Prefeitos e Presidentes de Câmaras, ou de seus 
Procuradores legalmente habilitados, à sede da Prefeitura ou da 
Câmara Municipal, conforme o caso, na primeira semana do mês de 
janeiro/2005, ocasião em que se dará a Inspeção Extraordinária.”   

  

A referida proposição foi acolhida in totum pelo Egrégio Plenário, 
tendo sido acrescentado, tão somente, que a realização da Inspeção dar-se-ia de 
forma simultânea em todos os municípios sob a jurisdição do TCE-RJ, conforme 
pode ser observado no Certificado expedido pela Secretaria-Geral das Sessões. 
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O Corpo Instrutivo assim se manifesta: “Como comentado 
anteriormente, à fl. 723, não foi possível efetivar a análise do cumprimento do art. 
42 da LRF, ante à não apresentação da documentação solicitada, o que indica o 
descumprimento do referido ditame legal, conforme decisão plenária de 14-04-05, 
proferida no Processo TCE-RJ nº 203.462-9/05 – Relatório da Inspeção 
Extraordinária realizada no Município de Itaguaí no exercício de 2005. 

 
Isto posto, também nos encontramos impossibilitados de efetuar o 

cálculo relativo ao expurgo dos valores relativos ao Instituto de Previdência 
Municipal, conforme o estabelecido pelo Exmo. Sr. Conselheiro José Maurício de 
Lima Nolasco, em voto proferido no processo TCE-RJ nº. 212.525-2/05, na sessão 
realizada em 11.04.06”. 

 
Entretanto conforme apurado por mim, o Déficit Financeiro 

registrado no último ano de mandato (R$ 4.148.740,04), é agravado,  mediante a 
verificação efetuada no Balanço Patrimonial de fl. 352, pelos Restos a Pagar do 
exercício de 2004, no montante de R$ 1.085.012,75. 

 
 

DAS SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 
 

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

 
Outrossim, 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 Sistema Previdenciário Municipal  
para a Prestação de Contas de Ordenadores de Despesas. 

 
 

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 

 
 
O Relatório do Controle Interno Municipal foi anexado às                              

fls. 411/418 do presente processo, no qual pudemos observar algumas 
considerações acerca da gestão relativa ao exercício de 2004, que consideramos 
na análise desta prestação de contas. 
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Das análises e verificações procedidas pelo setor dirigido pelo 
Controlador Geral do Município, Sr. Francisco Rodrigues de Sá, destaca se as 
seguintes: 

 
1- Ausência de controles internos determinados pela CF em seu art. 74; 

 
2 – Descumprimento de determinações legais previstas na Lei 8.666/93, 
que trata das formalidades a serem adotadas nas licitações e contratos 
realizados pela administração pública; 
 
3 – Compras realizadas no exercício de 2004 sem processo licitatório; 
 
4 – Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços acima do 
valor contratado, sem apresentação de aditamento contratual ou 
justificativa; 
 
5 – Descumprimento do art. 42 da LRF, que trata dos Restos a Pagar no 
último exercício do mandato, deixando despesas descobertas; 
 
6 – Devem ser ampliadas as iniciativas de treinamento do pessoal para 
melhor qualificá-los, considerando as Leis 4320/64, LRF, elaboração de 
PPA, LDO e LOA. 
 

Não foi realizado o  exame das Contas  observando-se o disposto 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual, no qual seria feita 
verificação acerca das metas, objetivos e resultados alcançados,  apresentando  
avaliação de resultados e de efetividade dos programas de governo realizados. 

 

 

DECLARAÇÃO DE BENS 

 
 
Não foram enviados os cadastros dos responsáveis – Chefe do 

Poder Executivo e Chefe do Poder Legislativo – bem como informações sobre a 
apresentação da Declaração de Bens e Rendas pelos mesmos ao setor de 
pessoal. 
 
 

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 e sugerir as medidas convenientes para a 
final apreciação da Câmara; 
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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 despesa, 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 nº 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 na empresas dependentes de recursos do 
Tesouro dos Municípios jurisdicionados, o que não se evidenciou ante a não 
obtenção do equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do §1º do artigo 1º da 
Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

Considerando que os demonstrativos que compõem as presentes contas 
evidenciam a ocorrência de grave infração às disposições legais pertinentes; 

 

Considerando a impossibilidade de verificar a abertura de créditos suplementares 
sem a prévia autorização legislativa, em inobservância ao inciso V, artigo 167 da 
Constituição Federal; 

  

Considerando o não atendimento ao artigo 29-A da Constituição Federal pelo 
Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, o que deverá ensejar a Expedição de 
Ofício ao Ministério Público por constituir-se de crime de responsabilidade; 

 

Considerando que o descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal pelo 
Chefe do Poder Executivo no exercício de 2004, último ano de mandato, foi 
verificado no respectivo Relatório de Inspeção Extraordinária, sendo que as 
conclusões pertinentes àqueles autos afetam os Pareceres Prévios sugeridos 
neste Processo, em face à decisão Plenária, proferida no Processo TCE-RJ nº 
280.582-8/04; 

 

Considerando que o cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) pelo 
Chefe do Poder Legislativo no exercício de 2004, último ano de mandato, foi 
verificado no respectivo Relatório de Inspeção Extraordinária, conforme 
determinado no Processo TCE-RJ nº 280.582-8/04, sendo que as decisões 
plenárias pertinentes àqueles autos não afetam o Parecer Prévio sugerido neste 
processo, demonstrando o cumprimento do art. 42 da LRF pelo Poder Legislativo; 
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Considerando que as Contas do Senhor Prefeito Municipal, Sr. José Sagário 
Filho, referentes ao exercício de 2004, incluíram, além das suas próprias, os 
demonstrativos contábeis que compõem as contas do  Presidente do Poder 
Legislativo, com base no disposto no artigo 56 da Lei Complementar Federal nº 
101/00, sugerimos ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas: 

 
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 CONTRÁRIO à aprovação das Contas do 
chefe do Poder Executivo do Município de Itaguaí, Sr. José Sagário Filho , 

referentes ao exercício de 2004, face as seguintes IRREGULARIDADES e 

IMPROPRIEDADES: 

 

 

IRREGULARIDADES:  

 

 
1 - Impossibilidade de verificar se houve abertura de créditos suplementares sem a 
prévia autorização legislativa, em face da ausência das leis autorizativas, em 
inobservância ao inciso V, artigo 167 da Constituição Federal; 

 
2 – Repasse ao Poder Legislativo em valor superior ao permitido pelo inciso I do 
art. 29-A da Constituição Federal; 

 
3 – Descumprimento ao disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 
4 – Não obtenção do equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do §1º do 
artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00. 

 

 

IMPROPRIEDADES: 
 
 
1 - Inconsistência entre os dados provenientes dos Anexos 8 e 10 da Lei Federal 
n.º 4.320/64 – das diversas unidades gestoras – quando comparados aos 
Relatórios de Receitas Orçamentárias e Prestação de Contas (função/subfunção) 
gerados a partir dos dados constantes do Módulo Informes Mensais do SIGFIS, 
acostados às fls. 424/431;  

 
2 – Não encaminhamento das Cópias das atas das audiências públicas realizadas 
até o final de maio e setembro (§ 4º, artigo 9º da LRF c/c inciso I, artigo 8º da 
Deliberação TCE-RJ nº 218/00); 
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3 - Não encaminhamento do Demonstrativo dos resultados alcançados pelas 
medidas especificadas, quando cabíveis, por ocasião do desdobramento das 
receitas em metas bimestrais de arrecadação, na forma prevista nos artigos 13 e 
58 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (inciso II, artigo 8º da Deliberação  
TCE-RJ nº 218/00), acompanhado do Relatório sobre o desempenho da 
arrecadação em relação à previsão, com destaque para as providências adotadas 
no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, para as ações de 
recuperação de créditos nas instâncias administrativas e judicial, bem como das 
demais medidas para o incremento das receitas tributárias; 

 
4 - Não encaminhamento do Relatório dos Projetos concluídos e em conclusão, 
contendo identificação, data de início, data de conclusão, quando couber, e 
percentual de realização física, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei 
Complementar Federal nº 101/00 (inciso III, artigo 8º da Deliberação TCE-RJ nº 
218/00); 

 
5 - Encaminhamento incompleto do Demonstrativo da programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso do exercício em referência                   
(artigo 8º da LRF); 

 
6 - Não encaminhamento do Demonstrativo da estimativa do impacto-orçamentário 
financeiro no exercício em referência e os dois seguintes, atendidos os requisitos 
previstos na LDO e a pelo menos uma das condições fixadas nos inciso I e II do 
artigo 14 da LC nº 101/00, em caso de haver concessão ou ampliação de 
incentivos ou benefícios de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita; 
 
7 - Créditos abertos com fundamento em excesso de arrecadação, sem a devida 
demonstração da apuração do saldo positivo da arrecadação e da tendência do 
exercício, em desacordo com o inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 
4.320/64 c/c § 3º do mesmo dispositivo legal; 

 

 
8 – Divergência entre os percentuais apurados na presente prestação de contas 
com aqueles apresentados no Anexo X do RREO da Deliberação TCE-RJ nº 
222/02: 

 
Em % 

Descrição Apurado na PC

Apurado no Anexo 

X do RREO Diferença

Despesas com Ensino - Caput do 

artigo 212 da CF/88 29 24,16 4,84

Despesa com Ensino Fundamental - 

Caput do artigo 60 do ADCT da 

CF/88 109,7 89,44 20,26

Despesa na Remuneração dos 

Professores do Ensino 

Fundamental 60,6 63,64 -3,04
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9 – Divergência entre os percentuais apurados na presente prestação de contas 
com aqueles apresentados no Anexo XVII do RREO da Deliberação TCE-RJ           
n.º 222/02, temos: 

 
Em % 

Descrição Apurado na PC

Apurado no 

Anexo X II do 

RREO Diferença

Despesas com Súde - Artigo 77 

do ADCT 26,33 25,32 1,01
 

 

 
11 – Ausência das informações requeridas acerca do Plano de Saúde do 
Município, do Conselho Municipal de Saúde e da participação em Consórcio 
Administrativo Intermunicipal; 

 
12 – Não encaminhamento do Demonstrativo da aplicação dos recursos dos 
royalties por natureza de despesa, prejudicando a ratificação das informações 
sobre os referidos gastos; 
 
13 - Ausência de equilíbrio financeiro e atuarial, do regime próprio de previdência 
social dos servidores públicos, no exercício em epígrafe, gerando, 
conseqüentemente, o Déficit Financeiro, em desacordo com a Lei Federal nº 
9.717/98). 
 
 

II- Pela emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das Contas do 
Chefe do Poder Legislativo do Município de Itaguaí, Sr. Silas Cabral , referentes ao 

exercício de 2004, face as seguintes IRREGULARIDADES: 
 

 

IRREGULARIDADES: 

 

 
1 – Realizar despesas em valor superior ao permitido pelo inciso I do art. 29-A da 
Constituição Federal; 

 
2 – Realizar despesas de pessoal em valor superior ao permitido pelo § 1º do     
art. 29-A da Constituição Federal; 

 

III – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público, tendo em vista o não 
cumprimento ao artigo 29A e parágrafo 1º do mesmo artigo da Constituição 
Federal, o que pode vir a caracterizar crime de responsabilidade do Prefeito 
Municipal e do Presidente da Câmara Municipal, conforme § 2º e § 3º do mesmo 
diploma legal, bem como o não cumprimento ao disposto no art. 42 da LRF, por 
parte do Chefe do Poder Executivo acompanhado de cópia digitalizada desta 
Prestação de Contas de Administração Financeira; 
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IV – 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 artigo 21 c/c o artigo 35 do Regimento Interno, razão pela qual os 
mesmos devem adotar medidas visando o saneamento das falhas apontadas. 

 

V - DETERMINAÇÃO à Secretaria Geral das Sessões – SSE, para que, após 
emissão de Parecer Prévio, os Processos TCE-RJ nº 203.462-9/05 e 203.463-3/05 
(Relatórios de Inspeção Extraordinária), que serviram de subsídio para análise da 
prestação de contas e encontram-se anexados a este, por decisão Plenária, sejam 
encaminhados à CPG/A para arquivamento. 
 
 
 

GC-1, 

 

 

 

ALUISIO GAMA DE SOUZA 
CONSELHEIRO RELATOR 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO  

 

MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ 

 

PROCESSO NO 209.802-5/05 

 

EXERCÍCIO DE 2004 

 

PREFEITO: Sr. JOSÉ SAGÁRIO FILHO 

 

PRESIDENTE: Sr. SILAS CABRAL 

 

PARECER PRÉVIO 

 

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

 

Considerando, 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 e sugerir as medidas 
convenientes 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; 
 

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 
despesa, 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 nº 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 na empresas dependentes de 
recursos do Tesouro dos Municípios jurisdicionados, o que não se evidenciou 
ante a não obtenção do equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do 
§1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 
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Considerando que os demonstrativos que compõem as presentes contas 
evidenciam a ocorrência de grave infração às disposições legais pertinentes; 
 

Considerando a impossibilidade de verificar a abertura de créditos 
suplementares sem a prévia autorização legislativa, em inobservância ao 
inciso V, artigo 167 da Constituição Federal; 

  

Considerando o não atendimento ao artigo 29-A da Constituição Federal 
pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, o que deverá ensejar a 
Expedição de Ofício ao Ministério Público por constituir-se de crime de 
responsabilidade; 

 

Considerando que o descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal pelo 
Chefe do Poder Executivo no exercício de 2004, último ano de mandato, foi 
verificado no respectivo Relatório de Inspeção Extraordinária, sendo que as 
conclusões pertinentes àqueles autos afetam os Pareceres Prévios sugeridos 
neste Processo, em face à decisão Plenária, proferida no Processo TCE-RJ         
nº 280.582-8/04; 

 

Considerando o não cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) pelo Chefe do Poder Legislativo no exercício de 2004, último 
ano de mandato; 

 

Considerando que as Contas do Senhor Prefeito Municipal, Sr. José 
Sagário Filho, referentes ao exercício de 2004, incluíram, além das suas 
próprias, os demonstrativos contábeis que compõem as contas do  
Presidente do Poder Legislativo, com base no disposto no artigo 56 da Lei 
Complementar Federal nº 101/00, sugerimos ao Egrégio Plenário desta Corte 
de Contas: 

 

 

RESOLVE: 
 

 

Emitir PARECER PRÉVIO  CONTRÁRIO à aprovação das 
Contas do Chefe do Poder Executivo Municipal de Itaguaí, Sr. José Sagário 

Filho, referente ao exercício de 2004, com as IRREGULARIDADES e 

IMPROPRIEDADES, constantes do voto. 
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Emitir PARECER PRÉVIO  CONTRÁRIO à aprovação das 
Contas do Chefe do Poder Legislativo Municipal de Itaguaí, Sr. Silas Cabral, 

referentes ao exercício de 2004, face as IRREGULARIDADES, constantes 
do voto. 

 

 
 

SALA  DAS SESSÕES,          de                             de   2006. 
 
 
 
 

Conselheiro José Gomes Graciosa 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

Conselheiro Aluisio Gama de Souza 
RELATOR 

 
 
 
 
Fui presente: 

Representante do Ministério Público Especial Junto a este Tribunal 
 


