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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ALUISIO GAMA DE SOUZA 

      

VOTO GC-2 
 

PROCESSO TCE N.º : 209.827-5/05 

ORIGEM : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 

ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO  

  DO MUNICÍPIO 

EXERCÍCIO : 2004 

GESTORES 

- Prefeito  

- Presidente da Câmara 

 

: ANTÔNIO PERES ALVES 

: PAULO RENATO TEIXEIRA RIBEIRO 

 
 
Trata o presente processo da Prestação de Contas da Gestão do 

Município de Saquarema, que abrange as contas dos Poderes Executivo e 
Legislativo, relativas ao exercício de 2004. 

 
O Chefe do Poder Executivo e Presidente do Poder Legislativo 

foram, respectivamente, os Srs. Antônio Peres Alves e Paulo Renato Teixeira 
Ribeiro. 

 
 

ANÁLISE DO CORPO INSTRUTIVO E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
Assim sendo, a 6ª IRE efetuou novo exame e sugeriu, às             

fls. 1009/1011, a Emissão de Parecer Prévio Contrário às contas do Poder 
Executivo e Parecer Prévio Favorável às contas do Poder Legislativo de 
Saquarema, relativas ao exercício de 2004. 

 
A SUM, às fls. 1012/1013, opina de acordo com o sugerido pela   

6ª IRE, concluindo pela emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das 
Contas do Poder Executivo e Parecer Prévio Favorável às Contas do Poder 
Legislativo do Município de Saquarema. 

 
A SGE, às fls. 1014, e o Ministério Público Especial, às fls. 1015, 

manifestam-se no mesmo sentido do apontado pela 6ª IRE e pela SUM. 
 

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 de 30 de outubro de 2006, abrindo prazo 
para apresentação de defesa. 
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Ressalto que a publicação de 30 de outubro de 2006, foi a última 
publicação depois de varias realizadas. 

 
Em atendimento aos termos da publicação, o Sr. Antonio Peres 

Alves, Prefeito Municipal, protocolou, nesta Corte, o Documento TCE                    
nº 30.823-8/06, cujos autos contêm os esclarecimentos da parte interessada. 

 
 

É o Relatório 
 

É parte integrante deste voto a análise do Corpo Instrutivo de  fls. 
1051/1065, naquilo que com este não conflite. 

 
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). 

 
 

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, com 
exceção da Lei  712/04 que teria autorizado a emissão do Decreto 326-A de 
abertura de crédito suplementar. 

 
Cabe salientar que o Decreto 429 foi aberto em 03/01/2005, ou seja, 

após o encerramento do exercício.  
 
 

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.  Constata-se a 
remessa dos mesmos, em consulta ao “SCAP”.  
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EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 

 
O orçamento do Município para o exercício de 2004, foi aprovado pela 

Lei dos Orçamentos Anuais, nº 707 de 17/12/2003, estimando a receita no valor de 
R$71.597.900,00 e fixando a despesa no mesmo montante. 

 
 De acordo com  Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a: 
 

1. Efetuar Operações de Crédito por Antecipação da Receita 
observados os preceitos legais (art. 10);  

 
2. Abrir créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) 

do total do orçamento (art. 7º). 
 
 Assim, foram fixados os seguintes limites: 
 

Descrição Valor (R$) 

Total da Despesa Fixada/Receita Estimada 71.597.900,00 

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

não definido 

Limite para Abertura de Créditos Suplementares - 40% 28.639.160,00 

 
 
7.3) ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO 

 
 Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias, em razão da 
abertura de créditos adicionais, resultando um orçamento final  de                                    
R$78.775.134,40, que representa um acréscimo de 10,02% em relação ao 
orçamento inicial.  
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DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO 

 

Descrição Valor (R$)

(A) Orçamento Inicial 71.597.900,00

(B) Alterações 26639192,11

     Créditos Extraordinários

     Créditos Suplementares 25.800.613,75

     Créditos Especiais 838.578,36

(C) Anulações de Dotações 19.461.957,80

(A+B-C) Orçamento Final 78775134,31  
 

 
O orçamento final apurado acima está consistente com os dados 

indicados no Balanço Orçamentária Consolidado constante de fls. 221.  
 

Do quadro acima, pude concluir que a abertura de créditos adicionais 
suplementares no montante de R$26.639.192,20, encontra-se dentro do limite  
estabelecido nas leis autorizativas acima relacionadas, observando o preceituado 
no inciso V, artigo 167 da Constituição Federal. 

 
 

DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
A Receita Arrecadada no exercício foi de R$58.181.010,00, portanto,  

abaixo da previsão que era de R$71.597.900,00, gerando, em conseqüência, uma 
variação negativa de R$13.416.890,00, que representa um decréscimo percentual 
de 18,74% em relação ao total da arrecadação prevista. 

 
Comparando a Despesa Autorizada final com a Despesa Realizada 

no exercício, verificamos a realização de 73,26%, gerando um saldo não utilizado 
de R$21.063.906,00. 

 
As receitas arrecadadas corresponderam a 100,81% das despesas 

realizadas, o que gerou um superávit orçamentário, conforme apresentado no 
quadro a seguir: 

 

Descrição Valor (R$)

Receitas Arrecadadas 58.181.010,00

Despesas Realizadas 57.711.229,00

Superávit Orçamentário 469781,00  
 (fonte: 221) 
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DA GESTÃO FINANCEIRA 

  
As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos transferidas do exercício 

de 2003, que totalizaram a importância de R$1.480.788,00, passaram, em 
31.12.04, a ser de R$3.161.261,00, constatando-se, portanto, um acréscimo das 
disponibilidades da ordem de 113,49%. 

 

DA GESTÃO PATRIMONIAL 

 
 Em 31 de dezembro de 2004 o município apresentou uma situação 
financeira deficitária no montante de R$3.927.372,00, de acordo com o Balanço 
Patrimonial Consolidado e a exposição a seguir: 

 

Ativo Financeiro 6.754.012,00

Passivo Financeiro 10.681.384,00

Déficit Financeiro -3927372,00  
 (fonte: 216/217) 

 
Assim, não foi cumprido o princípio da gestão fiscal responsável, 

tendo em vista não ter sido mantido o equilíbrio das contas públicas (artigo 1º da 
Lei Complementar Federal nº 101/00) durante o exercício em epígrafe, gerando, 
conseqüentemente, o Déficit Financeiro) 
 
 O resultado patrimonial do exercício de 2004 foi o seguinte: 
 

 

Descrição Valor (R$)

Variações Ativas 90.163.124,00

Variações Passivas 73.993.391,00

Resultado Patrimonial - 

Superávit 16169733,00  
 (fonte: 219/220) 

 
 Considerando que o saldo patrimonial em 31 de dezembro de 2003 era 
Passivo Real a Descoberto de R$6.342.660,00, tal resultado patrimonial acarretou 
o acréscimo do Ativo Real Líquido da municipalidade, totalizando R$9.827.075,00. 
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DA DÍVIDA ATIVA 

  
 Durante o exercício, a Dívida Ativa sofreu um acréscimo da  ordem de 
27,54%, conforme exposição abaixo:           
  

Descrição Valor (R$)

Saldo do Exercício Anterior 26.217.781,00

Inscrições no Exercício 8.743.490,00

Cobrança 1.523.800,00

Cancelamento

Saldo para o Exercício Seguinte 33437471,00  
 
 

A cobrança da Dívida Ativa pela Prefeitura representou 5,81% 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$)

(A) RECEITAS CORRENTES (Município) 53200,90

Receita Tributária 8.099,70

Receita de Contribuições 4.130,40

Receita Patrimonial 539,7

Receita Agropecuária 0

Receita Industrial 0

Receita Serviços 2.303,00

Transferências Correntes 36.379,70

Outras Receitas Correntes 1.748,40

(B) DEDUÇÕES 4271,80

Contrib. Empregados e Trab. P/ Seg. Social

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 1876,40

      Servidor 922,2

      Patronal 954,2

Compensação Financ. Entre Regimes Previd.

Dedução de Receita para Formação do FUNDEF 2.395,40

(A-B) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 48929,10  
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DA DÍVIDA PÚBLICA 

 

Limites da Dívida Pública Consolidada ou Fundada 

 
Conforme inciso I do artigo 30 da Lei Complementar nº 101/00 o Senado 

Federal deverá limitar o montante da dívida consolidada dos Municípios, cumprindo 
o que estabelece o inciso VI do artigo 52 da Constituição Federal, bem como de 
limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo.   Para tal foi 
editada a Resolução nº 40/01. 

 

Segundo esta Legislação a dívida consolidada líquida do Município ao 

final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento 

do ano de publicação desta Resolução (21.12.2001), não poderá exceder, a 1,2 
(um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida. 

 
Considera-se dívida consolidada líquida do Município a dívida pública 

consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os 
demais haveres financeiros, conforme inciso V, § 1º, artigo 1º da Resolução                   
nº 40/01. 

 
Para efeito fiscal, a Dívida Consolidada definida no inciso I, do artigo 29 

da Lei Complementar nº 101/00, compreende aquela  definida no artigo 98 da Lei 
Federal nº 4.320/64 (Dívida Fundada), acrescida da Dívida Flutuante definida no 
artigo 92 da mesma Lei. 

 
O Corpo Instrutivo, assim se manifesta: “Resumiremos a situação do 

Município, com relação à Dívida, no quadro a seguir, sendo o mesmo transcrição 
dos dados contidos do Demonstrativo da Dívida Consolidada referente ao Relatório 
de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2004, o qual deve ser elaborado pelo 
Poder Executivo e abranger o Poder Legislativo”: 

 
 

Percentual da Dívida Consolidada Líquida s/ a Receita Corrente Líquida 

2003 2004 

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

90,74% 84,29% 72,30% 70,49% 
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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. 
 
 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. 
 

Prossegue o Corpo Instrutivo: “A Lei Federal nº 9.394/96 – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação estabelece em seus artigos 70 e 71, 
respectivamente, as despesas que podem e que não podem ser consideradas 
como manutenção e desenvolvimento do ensino, do qual  concluímos que somente 
devem ser computadas aquelas que de alguma forma contribuam para o seu 
aprimoramento. Neste momento nos deparamos com a polêmica quanto à inclusão 
de inativos custeados por recursos próprios no cômputo do percentual mínimo.  
Entretanto, esta Corte de Contas tem entendido através de decisões recentes, das 
quais destacamos as proferidas nos Processos TCE nº 211.006-5/03 e nº 221.316-
0/03, quanto à inclusão destas despesas no cálculo do limite mínimo estabelecido 
no artigo 212 da Constituição Federal, razão pela qual consideraremos as mesmas 
na base de cálculo do cumprimento do limite da educação. 

  
 Ressaltamos que as despesa com alimentação custeadas pelo 
município com recursos próprios serão consideradas para fins de apuração do 
limite com educação, consoante decisão proferida no Processo TCE nº 261.276-
8/01. 
 

 Outro ponto que merece destaque é que as despesas consideradas na 
apuração no limite previsto no artigo 212 da Constituição Federal/88 compreende 
somente os gastos referentes aos sistemas de ensino fundamental e educação 
infantil, na forma do inciso V, artigo 11 da Lei Federal nº 9.394/96 (LDB): 

 
“Artigo 11 – Os Municípios incumbir-se-ão de: 
.............................................................................................................................................
.......... 
V – oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 
estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 



 

 TCE–RJ 
Processo n.º 209.827-2/03 

Rubrica                Fls. 1069 

 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal, à 
manutenção e desenvolvimento do ensino.”  (grifo nosso)” 

  
 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

 

RECEITAS VALOR (R$)

(A) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 24863044,13

     Receitas de Impostos 8.125.950,16

     Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 16737093,97

          Receita Destinada a Formação do FUNDEF (15%)  (B) 2.395.404,06

          Receita de Transferências após Dedução para o FUNDEF (85%) 14.341.689,91

(C) RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO 12001089,89

      Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (retorno do fundo) (D) 10.321.371,03

      Contribuição Social do Salário-Educação 1.352.184,65

      Outras Receitas Vinculadas à Educação (Convênios e Outros Recursos         

Vinculados) 327.534,21

(E) TOTAL DAS RECEITAS (A+C-B) 34468729,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR 

VINCULAÇÃO VALOR (R$)

(F) VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 4073284,31

     Despesas com Ensino Fundamental (G)  4.073.284,31

     Outras Despesas com Ensino 

(H) VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL 9974419,83

      Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (I) 6.084.222,01

      Outras Despesas no Ensino Fundamental 3.890.197,82

      VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.331.834,60

      OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (Convênios e Outros 

Recursos Vinculados) 319.324,66

(J) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO 15698863,40

(L) PERDA/GANHO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (B-D) -7925966,97

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

CONSTITUCIONAL (F+B) 6468688,37

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% 26%

PERCENTUAL DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - 

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

60% 104%

PERCENTUAL DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO 

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

60% 61%  
 
 

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

Orgânica Municipal que o Município aplicou 26% na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, respeitando o limite estabelecido; 



 

 TCE–RJ 
Processo n.º 209.827-2/03 

Rubrica                Fls. 1070 

 

 
- quanto ao estabelecido na Emenda Constitucional nº 14/96 que o 

Município aplicou 104% 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 ao limite mínimo de 60% de 
aplicação dos recursos do FUNDEF em gastos com a remuneração de 
profissionais em efetivo exercício de suas atividades. 

 
Vale ressaltar que a Lei Orgânica Municipal prevê em seu artigo 180 que 

o Município deverá gastar 25% da receita resultante de impostos e transferências 
em educação, tendo cumprido o percentual previsto.  

 

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 11.210,33

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

2004 10.276.846,88

(C) Receitas de Aplicações Financeiras com FUNDEF no 

Exercício de 2004 44.524,15

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

os restos a pagar de exercícios anteriores) 10.097.890,77

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

(A+B+C-D) 234690,59                         
 

O total recebido a título do FUNDEF foi maior que o gasto realizado na 
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. 

 
O saldo contábil da conta corrente vinculada ao FUNDEF nº 58.274-3, 

da agência nº 2673-5, do Banco do Brasil S.A. em 31.12.04 é de R$234.690,59, 
conforme demonstrativos às fls. 175 e 178. 

 
Destaco que o parecer do Conselho Municipal do FUNDEF (fls. 181/183) 

sobre a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo, concluiu pela 
aprovação das contas apresentadas. 
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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. 

 

Percentual aplicado com Pessoal – exercício de 2004 
Em % 

Descrição 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Poder Executivo  50,48% 53,82% 51,96% 

Poder Legislativo 3,25% 3,10% 3,02% 

Total 53,73% 56,92% 54,98% 

 

 

DAS DESPESAS COM SAÚDE 

  
As despesas com ações e serviços públicos de saúde devem 

corresponder a 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a 
que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, 
inciso I, alínea b e § 3º, em consonância com o disposto no inciso III,  artigo 77 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber: 
 

“Art. 77 – Até o exercício de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e 
serviços públicos de saúde serão equivalentes: 
............................................................................................................................. 
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto 
da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de 
que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º” 

  
Note-se, entretanto, conforme a Emenda Constitucional nº 29, de 

13.09.2000, que os Municípios que apliquem percentuais inferiores aos fixados no 
inciso III do artigo 77, retro reproduzido, deverão reduzir a diferença a razão de um 
quinto ao ano, atentando para que no exercício de 2000, a aplicação não poderá 
ser inferior a 7% (sete por cento), em face do disposto no § 1º do artigo 77 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, in verbis: 

 
“§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem 
percentuais inferiores aos fixados nos incisos II e III deverão elevá-los 
gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença a razão 
de, pelo menos, um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação 
será de pelo menos sete por cento.”  (grifo nosso) 

  
Em % 

Descrição 2000 2001 2002 2003 2004 

Limite a ser Aplicado na Saúde 7,00% 8,60% 10,20% 11,80% 15,00% 
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Da análise nos gastos de saúde e de acordo com o Corpo Instrutivo, o 
Município aplicou 51,04%, tendo cumprido, portanto, o previsto inciso III do artigo 
77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
 

Vale ressaltar que a Lei Orgânica Municipal não prevê percentual 
específico para aplicação em Saúde. 

 
 O Conselho Municipal de Saúde através do Parecer acostado às          
fls. 484/485 opinou favoravelmente quanto à fiscalização da aplicação dos 
recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde. 

 
A cópia do Plano de Saúde do Município consta às fls. 458/482.  Cabe 

ressaltar que as despesas realizadas com saúde no âmbito do Município, estão, de 
forma geral, contempladas no plano de saúde. 

 
 O Prefeito declara (fls. 334) que não participa de consórcio 
administrativo intermunicipal, na forma do artigo 10 da Lei Federal n.º 8.080/90. 
 
 

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, à 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. 341/354, a movimentação dos recursos de royalties no 
exercício pode ser resumida da seguinte forma: 
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RECEITAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA VALOR (R$)

I - Transferência da União 4172027,13

      Compensação Financeira de Recursos Hídricos

      Compensação Financeira de Recursos Minerais

      Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo, 

Xisto e Gás Natural 4172027,13

             Royalties  pela Produção 4.089.881,38

             Royalties  pelo Excedente da Produção

             Participação Especial

             Fundo Especial do Petróleo - FEP 82.145,75

II - Transferência do Estado 398015,63

       Cota-Parte Royalties  pela Produção (25% da Quota 

Produção do Estado) 398.015,63

III - Outras Compensações Financeiras 638,35

IV - Aplicações Financeiras 4.131,56

V - Total das Receitas (I+II+III+IV) 4574812,67

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA 

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA VALOR (R$)

I -  Despesas Correntes 5500254,52

      Pessoal e Encargos

      Juros e Encagos da Dívida

      Outras Despesas Correntes 5.500.254,52

II -  Despesas de Capital 203772,80

      Investimentos 203.772,80

      Inversões Financeiras

      Amortização da Dívida

III - Total das Despesas (I+II) 5704027,32                            
 

 
Dos recursos recebido a título de royalties, constata-se realização de 

Transferências Financeiras às entidades abaixo discriminadas, tendo os recursos 
sido utilizados, conforme segue: 

 
Unidade Gestora Beneficiada com o 

Repasse Valor (R$)

FMS 1.559.408,60  
(fonte 350) 

 
 

Descrição Valor (R$)

Montante Recebido a Título de 

Capitalização do RPPS

Montante Recebido não destinado à 

Capitalização do RPPS

Total 0,00  
(fonte 350) 
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Unidade Gestora 

Beneficiada com o 

Repasse Despesas Correntes Despesas de Capital

Pessoal e 

Encargos

Juros e 

Encargos da 

Dívida

Outras 

Despesas 

Correntes Investimentos

Inversões 

Financeiras

Amortização da 

Dívida

FMS 1.711.410,35 190.394,00

(fonte351) 
 

Dos quadros acima, pude concluir que o município não aplicou recursos 
de royalties em pagamento de pessoal e em dívidas não excetuadas pela Lei 
Federal n.º 10.195/01, posição ratificada no exame do Demonstrativo da aplicação 
dos recursos dos royalties por natureza de despesa (fls. 351), uma vez que os 
mesmos evidenciam gastos com as rubricas pertinentes. 

 
Prossegue o Corpo Instrutivo: “Adicionalmente, procederemos à 

apuração de possível utilização de recursos de royalties nas vedações previstas, 
na forma abaixo, donde extrairemos as devidas conclusões: 

 
Pessoal 

 
Descrição Valor (R$)

(A) Receita Corrente Líquida do Município 48.929.100,00

(B) Receita de royalties 4.574.812,67

(C) Receita Corrente sem royalties (A-B) 44354287,33

(D) Total das Despesas com Pagamento de Pessoal 26.903.200,00

(E) Sobra das Receitas Correntes sem royalties  (se > 0) 

ou Possível Utilização das Receitas Correntes em 

royalties  (se < 0) 17451087,33  
(fonte:  RGF Executivo do 3º Quadr. e Módulo Auditor do SIGFIS: Poder Legislativo, 3,02% 
da RCL: R$1.478,900,00) 
 

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

existiram indícios de utilização de royalties para pagamento de pessoal. 
 

Dívida 
Verificamos que não houve pagamento de dívidas com recursos dos 

royalties no exercício de 2004. 
 
Quanto ao saldo financeiro de royalties, verificamos que os extratos 

bancários às fls. 343/348 evidenciando a situação em 31.12.2004 e sua respectiva 
conciliação não encontram consonância com o informado no Quadro às fls. 352”. 
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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. 

  

VERIFICAÇÃO 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 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 que 
estima a população do Município em 52.464 habitantes.  

 

Limite Previsto 

 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2003

(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (tributos diretamente arrecadados) 9867564,46

      ISS

      IPTU 6610428,45

      IPBI

      IRRF

      Taxas (1) 1187538,14

      Contribuição de Melhoria

      Dívida Ativa de Tributos 1742317,66

      Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos 327280,21

      Multa e Juros de Mora de Tributos

      Receitas de Bem de Uso Especial (Cemitério, Mercado Mun. etc) (2)

     Contribuição Previdenciária (3)

     Contribuição de Iluminação Pública (3)

(B) TRANSFERÊNCIAS 14850602,27

      FPM 6543626,87

      ITR 9674,39

      ICMS Lei 87/96 126623,22

      ICMS 7438533,17

      IPVA 657020,23

      IPI Exportação 75124,39

(C) TOTAL 24718166,73

PERCENTUAL PREVISTO PARA O MUNICÍPIO 8

LIMITE DO REPASSE DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO - 2004 1977453,34 
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Comparação do Limite Previsto com o Repasse Recebido 
Em R$ 

Limite de 

Repasse 

Permitido

Repasse Recebido 

(1)

Repasse Recebido 

Abaixo/Acima do Limite

1977453,34 2012268,8 -34815,46  
 

 
Prossegue o Corpo Instrutivo: “Verificamos, de acordo com o quadro 

anterior, que o limite de repasse do Executivo para o Legislativo, em função do 
disposto no art. 29-A da Constituição Federal,  monta em R$1.977.453,34.  Ao 
compararmos este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 
689 e 691,  constatamos que o limite não foi respeitado.  Contudo, em consulta ao 
Processo TCE-RJ nº 260.660-2/04 – Prestação de Contas de Administração 
Financeira do Município de Saquarema relativo ao exercício de 2003 -, 
constatamos que o montante de R$ 34.815,46 corresponde ao complemento de 
repasse efetuado em 08/01/04 para pagamento de despesas inerentes ao 
exercício de 2003, tendo sido considerado no repasse recebido pelo legislativo em 
2003, naqueles autos, motivo pelo qual o mesmo deve ser desconsiderado no 
presente”. 

 
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, verificamos que o montante previsto para repasse ao 
legislativo no exercício de 2004 montava em R$1.977.453,34.  

 
Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara 

Municipal, fls. 689 e 691, constatamos o repasse em igual valor, tendo sido 
cumprido inciso III, § 2º do artigo 29-A da Constituição Federal, conforme se 
demonstra:   

 
Em R$ 

Repasse Fixado na 

LOA

Repasse 

Recebido(1)

Repasse Recebido Acima do 

Fixado

1.977.453,34 1.977.453,34 0,00  
( 

 

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. 
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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 

Abaixo/Acima do 

Repasse Permitido

1.977.453,34 1.977.453,34 0,00  

 
 

Pelo quadro acima, nota-se que o legislativo não ultrapassou o 
percentual permitido para as despesas do referido Poder, nos termos do inciso I  
do artigo 29-A da Constituição Federal.  

 
 

 

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 0,31 pontos percentuais abaixo do percentual-limite de 
70%, havendo o 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) 1.977.453,34

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

Legislativo (70%A) 1384217,34

(C) Gastos com Folha de Pagamento (*) 1378120,75

      Pessoal Civil 1.376.001,75

      Salário Família 2.119,00

      Outros (especificar)

(D) Total do Gasto acima do Limite (C-B) -6096,59

                       

 

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. 
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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: 

“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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A instrução às fls. 374/384 apurou o seguinte com relação ao Executivo 
conforme Inspeção Extraordinária: 

 

Total das Disponibilidades de 

Caixa em 31/12/2004 

Total das Obrigações de 

despesa Contraídas  

Suficiência ou Insuficiência de 

Caixa - 31/12/2004 – Art. 42 LRF 

(5.366.711,40) (2.150.958,73) (7.517.670,13) 

 

Total das Disponibilidades 

Financeiras em 31/12/2004 

Total dos Encargos e Das 

Despesas Compromissadas 

a Pagar em 31/12/2004 

Déficit de Disponibilidade – 

31/12/2004 

3.160.712,59 8.527.423,99 (5.366.711,40) 

 
O jurisdicionado assim se manifesta: Considerando que a folha de 

pagamento a despesa não é contraída pela emissão do empenho, uma vez que o 
empenho realizado no período, trata-se de empenho complementar, como 
comenta o professor e comentarista da Lei 4.320/64 José Teixeira Machado Jr.. 
Faz, em síntese a seguinte consideração: 

“ (...) o empenho não cria obrigação e, sim ratifica a garantia de 
pagamento assegurada na relação contratual existente entre o Estado e seus 
fornecedores e prestadores de serviços”. 

 
De fato, a acepção da expressão “contrair obrigação de despesa”, 

adotada no preceptivo legal sob comento é a do momento de geração da despesa, 
e não a do momento do empenho do gasto público. 

 
Assim, conforme documento apresentado pelo Jurisdicionado o mesmo 

informa que os valores relativos às folhas de pagamentos dos servidores no total 
de R$ 2.210.480,24, poderiam ter sido empenhadas em janeiro de forma 
estimativa, conforme disposto no § 2º do artigo 60 da Lei Federal nº 4320/64, e 
que as mesmas fariam parte apenas no déficit de disponibilidade. Desta forma 
entendo que o cálculo das suficiência/insuficiência de caixa do Poder Executivo 
deve ser assim apresentada: 

 

Total das Disponibilidades de 

Caixa em 31/12/2004 

Total das Obrigações de 

despesa Contraídas  

Suficiência ou Insuficiência de 

Caixa - 31/12/2004 – Art. 42 LRF 

(5.366.711,40) - - 

 

Total das Disponibilidades 

Financeiras em 31/12/2004 

Total dos Encargos e Das 

Despesas Compromissadas 

a Pagar em 31/12/2004 

Déficit de Disponibilidade – 

31/12/2004 

3.160.712,59 8.527.423,99 (5.366.711,40) 
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Apuração do esforço financeiro da gestão 
 

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, 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, consoante podemos depreender da decisão 
plenária exarada no processo TCE-RJ n.º 212.525-2/06: 

 

“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.” 

 
Portanto, 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 um déficit financeiro de R$ 2.671.966,49, conforme 
abaixo evidenciado, consoante dados extraídos da prestação de contas do 
ordenador de despesas da Prefeitura Municipal do exercício de 2000 (processo 
TCE n.º

 
262.011-3/01, respectivamente): 

 

 Prefeitura Municipal 

Ativo Financeiro 2.832.679,16 

Passivo Financeiro 5.504.645,65 

Déficit Financeiro (2.671.966,49) 

 
Cabe acrescentar que no exercício de 2000 as atividades inerentes ao 

Fundo Municipal de Assistência Social estavam sendo geridas pela própria 
Prefeitura Municipal, assim como as funções do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal de Saúde. Em 2004, os referidos 
fundos encontravam-se segregados. 

 
 
 



 

 TCE–RJ 
Processo n.º 209.827-2/03 

Rubrica                Fls. 1081 

 

No exercício de 2004, de acordo com os balanços patrimoniais, na 
comparação do ativo e do passivo financeiro, evidenciamos a existência de uma 
insuficiência financeira no montante de R$ 7.523.448,51, conforme quadro abaixo: 
 

 Prefeitura Municipal Fundos Total 

Ativo Financeiro 2.769.529,82 383.032,15 3.152.561,97 

Passivo Financeiro (8.773.098,83) (1.902.911,65) (10.676.010,48) 

Déficit Financeiro em 31/12/04 (6.003.569,01) (1.519.879,50) (7.523.448,51) 

 
Observamos, portanto, que o Município de Saquarema apresentava um 

déficit de R$ 2.671.966,49, no final do exercício de 2000 e ao final desta gestão 
passou a apresentar um déficit de R$ 7.523.448,51, agravando substancialmente a 
situação financeira do município. 

 
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 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 2.671.966,49 

(-) saldos de passivos financeiros remanescentes de 31.12.00, conforme balanço 
patrimonial em 31.12.04 

85.023,63 

= esforço financeiro da gestão 2.586.942,86 

 
Devemos ressaltar que o valor considerado como saldos de passivos 

financeiros remanescentes de 31.12.00, conforme balanço patrimonial em 
31.12.04, refere-se apenas a conta restos a pagar, pois não há como identificar os 
demais passivos diante dos registros contábeis consultados. 

 
Ainda que o atual gestor tenha efetivado um esforço financeiro no 

sentido de eliminar (totalmente/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 7.523.448,51 

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

2.586.942,86 

Déficit resultante 4.936.505,65 

 
Sendo assim, e conforme por mim apurado e pelo Corpo Instrutivo o 

Município de Saquarema não alcançou o equilíbrio financeiro necessário ao 
atendimento do §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.  
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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.   
 
 De acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas 
Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Anexo V do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária – fls. 193, constata-se um resultado 
previdenciário deficitário da ordem de R$3,6, conforme exposição a seguir: 
 
 

Descrição Valor (R$)

Receitas Previdenciárias 1.876,60

Despesas Previdenciárias 1.880,20

Déficit -3,60  
 
 
 Comparando este resultado com apurado no ano anterior, verifica-se um 
decréscimo do superávit previdenciário da ordem de R$136.900,00, assim 
demonstrado: 
  

Exercício Valor (R$)

2003 (Superávit) 133,3

2004 (Déficit) 3,6

Diferença 136900,00  
(fonte: 193) 

 
O Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência 

Social dos Servidores Públicos – Anexo XIII do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária – fls. 199/200, evidencia: 
 

Em R$ 

Exercício

Receitas 

Previdenciárias

Despesas 

Previdenciárias

Resultado 

Previdenciário

2004 1.217,00 1.581,40 -364,4

2005 1.058,70 1.570,20 -511,5

2010 654,4 1.903,90 -1.249,60              
 

 
 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 
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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 

 
De acordo com o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, é 

prerrogativa do Sistema de Controle Interno, entre outras coisas, avaliar o 
cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas 
de governo e dos orçamentos, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e a eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 
nos órgãos e entidades da administração federal. 

 
O Controle Interno deve ser estruturado nos moldes dos artigos 70 e 74 

da Constituição Federal, in vebis: 
 
“Art. 70.  A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto 
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
 
Parágrafo único.  Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta assuma 
obrigação de natureza pecuniária. 
 
(...) 
 
Art. 74.  Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
 
I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 
III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres da União; 
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
 
§1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 
§2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União.” 
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Vale destacar que, com o advento da Lei Complementar Federal          
nº 101/00, o sistema de controle interno de cada Poder tornou-se “peça” chave de 
suma importância na fiscalização das normas desse Diploma Legal, ficando ainda 
mais latente a importância da implantação de um Sistema de Controle Interno no 
âmbito da Administração Pública, tendo em vista o que preconiza o seu art. 59, in 
verbis: 

 
“Art. 59.  O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de 
Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, 
fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase 
no que se refere a: 
I – atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
II – limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em 
Restos a Pagar; 
III – medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao 
respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23; 
IV – providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução 
dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
V – destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista 
as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; 
VI – cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando 
houver. 

 
O Relatório do Controle Interno Municipal não foi remetido a esta Corte 

e, ainda, constata-se no exame das presentes Contas, que o Município não 
observou, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual, as 
características necessárias à verificação das metas, objetivos e resultados 
alcançados, não tendo sido apresentada nenhuma avaliação de resultados e de 
efetividade dos programas de governo realizados. 

 

DECLARAÇÃO DE BENS 

 
 O cadastro do responsável do Chefe do Poder Executivo evidenciam a 
apresentação da Declaração de Bens e Rendas pelo mesmo ao setor de pessoal, 
tendo em vista a sua própria declaração. O cadastro do responsável pelo Poder 
Legislativo não evidenciam a apresentação da Declaração de Bens e Rendas 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; 
 
Considerando que o parecer prévio deve refletir a análise técnica das contas 
examinadas, ficando o julgamento das mesmas sujeito às Câmaras Municipais; 



 

 TCE–RJ 
Processo n.º 209.827-2/03 

Rubrica                Fls. 1085 

 

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; 
 

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

 
Considerando que o cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal 

pelos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo no exercício de 2004, último ano 
de mandato, está sendo verificado nos respectivos Relatórios de Inspeção 
Extraordinária, em face à decisão Plenária, proferida no Processo TCE nº 280.582-
8/04, podendo as conclusões pertinentes àqueles autos alterarem os Pareceres 
Prévios sugeridos neste processo; 
 
 
 Considerando que as Contas do Senhor Prefeito Municipal,                        
Sr. Antônio Peres Alves, 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. 
 
 Face ao exposto de parcialmente de acordo com o Corpo Instrutivo e 
com o 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 Saquarema, Sr. Antônio 
Peres Alves, relativas ao exercício de 2004, em face da seguinte 

IRREGULARIDADE e das seguintes IMPROPRIEDADES: 
 

IRREGULARIDADE: 

 

1) descumprimento do estabelecido no §1º, do artigo 1º da Lei 
Complementar Federal n.º 101/00 – LRF c/c o art. 5º da Lei Federal n.º 8.666/93; 
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IMPROPRIEDADES: 

 

1) inconsistências apuradas entre os dados apresentados nos seguintes 
relatórios de Receitas Orçamentárias e Prestação de Contas (função/subfunção) 
gerados a partir dos dados constantes do Módulo Informes Mensais do SIGFIS, em 
cotejo com as demonstrações contábeis apresentadas na presente prestação de 
contas, em descumprimento ao disposto no art. 85, da Lei Federal n.º 4.320/64; 

 

2) ausência de cópias das atas das audiências públicas realizadas até o 
final de maio, setembro e fevereiro, em face do disposto no §4º, artigo 9º da Lei 
Complementar Federal n.º 101/00 c/c artigo 8º, inciso I, da Deliberação TCE-RJ nº 
218/00; 

 

3) ausência do demonstrativo da estimativa do impacto-orçamentário 
financeiro no exercício em referência e os dois seguintes, atendidos os requisitos 
previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a pelo menos uma das 
condições fixadas nos inciso I e II do artigo 14 da Lei Complementar Federal n.º 
101/00, em caso de haver concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita; 

 

4) publicação posterior ao encerramento do exercício financeiro de 2005 
do Decreto Municipal n.º 429/04, de abertura de crédito suplementar; 

 

5) impropriedades apontadas às folhas 869/870, quando da elaboração 
dos decretos de abertura de créditos: 

 

5.1) indicação de recursos não existentes pelo Decreto Municipal n.º 
413/04, acerca de excesso de arrecadação que não houve (a receita prevista para 
o exercício foi R$ 71.597.900,00 e o arrecadado totalizou R$ 58.181.010,00), em 
descumprimento ao disposto no §3º do art. 43, da Lei Federal n.º 4.320/64; 

 

5.2) não envio da publicação da Lei Municipal n.º 712/04 de autorização 
de abertura de créditos adicionai, prejudicando a verificação do Decreto Municipal 
n.º 326-A, no montante de R$ 194.000,00, em descumprimento ao disposto no art. 
3º, inciso IV, da Deliberação TCE n.º 199/96; 
 

6) baixo percentual de cobrança da dívida ativa municipal, o que pode 
vir a caracterizar falta de zelo com a arrecadação municipal, em face do disposto 
no art. 10, inciso X, da Lei Federal n.º 8.429/92;  

 

7) divergências entre os percentuais apurados na presente prestação de 
contas com os apresentados no Anexo X do RREO da Deliberação TCE-RJ n.º 
222/02, em descumprimento ao disposto no art. 85 da Lei Federal n.º 4.320/64: 

 

8) desequilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência 
social dos servidores públicos, no exercício em epígrafe, em desacordo com o 
disposto no art. 40 da Constituição Federal c/c art. 1º da Lei Federal nº 9.717/98. 
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II - Emissão de PARECER PRÉVIO  FAVORÁVEL à aprovação das Contas do 
Chefe do Poder Legislativo do Município de Saquarema, Sr. Paulo Renato Teixeira 
Ribeiro, referentes ao exercício de 2004. 

 

 

 

GC-1, 

 

 

 

ALUISIO GAMA DE SOUZA 

RELATOR 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO  

 

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA 

 

PROCESSO NO 209.827-5/05 

 

EXERCÍCIO DE 2004 

 

PREFEITO: Sr. ANTÔNIO PERES ALVES 

 

PRESIDENTE: Sr. PAULO RENATO TEIXEIRA RIBEIRO 

 

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 que as Contas Anuais do Município de Saquarema, de 
responsabilidade dos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, Srs. 
Antônio Peres Alves e Paulo Renato Teixeira Ribeiro, relativas ao exercício 
de 2004, foram apresentadas a esta Corte; 
 

Considerando que as presentes Contas de Gestão do Município, 
constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das Demonstrações Técnicas 
de natureza contábil, foram elaboradas com observância às disposições 
legais pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas; 
 

Considerando o minucioso e detalhado trabalho do Corpo Instrutivo que, em 
sua conclusão, opina pela emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação 
das Contas do Chefe do Executivo;  

 

Considerando, que o Ministério Público Especial, confirma a conclusão a 
que chegou o Corpo Instrutivo; 
 

Considerando o exame a que procedeu a Assessoria Técnica do Relator; 
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Considerando que, nos termos da Legislação vigente, o Parecer Prévio e o 
subseqüente julgamento pela Câmara de Vereadores não eximem as 
responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesa, bem como 
daqueles que geriram valores e bens municipais, os quais, estando sob 
jurisdição desta Corte, estão ou serão alvo de fiscalização e julgamento por 
este Tribunal; 

 

Considerando finalmente o voto do Conselheiro Relator, 
 
 

RESOLVE: 
 

 

Emitir PARECER PRÉVIO  CONTRÁRIO à aprovação das 
Contas do Chefe do Poder Executivo Municipal de Saquarema, Sr. Antonio 

Peres Alves, referente ao exercício de 2004, em face da IRREGULARIDADE 

e as IMPROPRIEDADES, constantes do voto. 
 

Emitir PARECER PRÉVIO  FAVORÁVEL à aprovação das 
Contas do Chefe do Poder Legislativo Municipal de Saquarema, Sr. Paulo 
Renato Teixeira Ribeiro, referentes ao exercício de 2004. 
 

 
SALA  DAS SESSÕES,          de                               de  2006. 

 
 
 

Conselheiro José Gomes Graciosa 
PRESIDENTE 

 
 

Conselheiro Aluisio Gama de Souza 
RELATOR 

 
 

Fui presente:    
                  Representante do Ministério Público 

 


