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INTRODUÇÃO 

 

 

Trata o presente processo da Prestação de Contas da Gestão do Município de 

Itaguaí, que abrange as contas do Poder Executivo, relativa ao exercício de 2007, sob a 

gestão do Sr. Carlo Busatto Júnior, encaminhada a esta Corte de forma tempestiva. 

 

Segundo dados existentes no Sistema de Controle e Acompanhamento de 

Processos deste Tribunal (SCAP), a Administração Municipal de Itaguaí no exercício de 

2007 era constituída dos órgãos elencados a seguir: 

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 Prefeitura Municipal 

 Câmara Municipal 

 Fundo Municipal de Saúde 

 Fundo Municipal de Assistência Social 

 Fundo Municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

 ITAPREVI 

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

 

Em virtude desta Prestação de Contas não se encontrar revestida de toda a 

documentação exigida nas Deliberações desta Corte e demais legislações pertinentes, o 

Plenário fixou, em sessão de 27/05/08, prazo de 20 (vinte) dias, através do Processo TCE nº 

218.468-6/08 (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. 

565/568, a Comunicação ao atual Prefeito Municipal alertando-o sobre o déficit financeiro 

apurado, a emissão de Parecer Prévio Contrário às contas do Poder Executivo, a 

Comunicação ao responsável pelo Controle Interno para que tome ciência das ressalvas  

apontadas e adote as devidas providências de forma  a elidir as falhas apontadas, a Ciência 

ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para que tome 

conhecimento das diversas falhas apontadas na instrução, em especial quanto às despesas 

ilegítimas registradas na função 12 (educação), a Ciência ao Ministério Público Estadual, 

para as providências que considerar cabíveis, acerca da atuação da Sra. Laudinice Gualter 

Brito, como Secretária Municipal de Educação e Presidente do Conselho Municipal do 

FUNDEB e a Determinação à SSE para que providencie cópia de inteiro teor do tópico “ 

GASTOS COM A EDUCAÇÃO” (FLS. 537-verso a 548-verso) quando do cumprimento dos 

itens IV e V. A irregularidade que ensejou a sugestão de parecer prévio contrário às contas 

do Poder Executivo foi a seguinte: 

 
“1 -  Atuação da Sra. Laudinice Gualter Brito, como Secretária Municipal de Educação e 

Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB, acumulação vedada pela alínea “a” do inciso IV do 
art. 24 da Lei 11.494/97 c/c o § 6º do art. 24 da Lei nº 11494/07. “ 

 

A SUM, às fls. 569/571v, manifesta-se no mesmo sentido do apontado pela 

Inspetoria Regional. 

 

A SGE, às fls. 572/572v, corrobora parcialmente a instrução da Inspetoria Regional 

e da SUM, acrescentando as considerações de itens 1 a 4. 

  

O Douto Ministério Público (fl. 573) manifesta-se no mesmo sentido da SGE. 

 

Foi o processo publicado em pauta especial no Diário Oficial do Estado (DORJ), a 

fim de assegurar que o interessado pudesse prestar novos esclarecimentos, tendo em vista 

a sugestão de Parecer Prévio Contrário do Corpo Instrutivo. 
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Após a citada publicação, compareceu ao meu Gabinete o Sr. Carlo Busatto Júnior, 

Prefeito Municipal para obter vistas do presente processo, quando então lavrou-se o devido 

termo, anexado ao presente. 

 

Em 19/11/2008, deram entrada neste Egrégio Tribunal de Contas sob a forma do 

Documento TCE/RJ n.º 32.439-1/08 novos elementos, a fim de esclarecer a irregularidade 

apontada pelo Corpo Instrutivo, a qual deu origem à sugestão de Parecer Prévio Contrário às 

Contas do Poder Executivo. 

 

Diante da nova documentação, o Egrégio Plenário desta Corte de Contas decidiu, 

nos termos do Voto por mim proferido em sessão de 25/11/2008, pela Diligência Interna para 

que o Corpo Instrutivo procedesse à nova análise. 

 

Apresentada a documentação, a 1ª IRE efetuou novo exame e sugeriu, às fls. 

578/587, a Comunicação ao chefe do Poder Executivo, para que adote providências 

mediante o déficit financeiro apurado, emissão de Parecer Prévio Favorável às contas do 

Poder Executivo, a Comunicação ao responsável pelo Controle Interno do Poder Executivo 

para que tome ciência das ressalvas do parecer prévio e adote medidas de forma a elidir as 

falhas apontadas, e a Ciência ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB.  

 

A SUM, às fls. 588/589, manifestou-se no mesmo sentido do apontado pela 1ª IRE, 

acrescentando apenas mais uma ressalva. 

 

A SGE, às fls. 590/591-verso, e o Douto Ministério Público, às fls. 592, manifestam-

se no mesmo sentido do apontado pela SUM. 

 

 

É o Relatório 

 

São partes integrantes deste voto as análises do Corpo Instrutivo de fls. 532/568; 

578/589-verso, naquilo que com este não conflitem. 

 

A análise abordou os aspectos orçamentários, financeiros, patrimoniais, contábeis e 

de componentes patrimoniais (Dívida Ativa, Dívida Flutuante e Dívida Fundada), e as 

questões legais relativas à Educação, Gastos com Pessoal, Saúde, Royalties, Repasse ao 

Poder Legislativo, Situação Previdenciária e Controle Interno. 

 

Além dos referidos aspectos, 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 218/00 (alterada pela Deliberação TCE/RJ n.º 222/02). 
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Destaco a seguir os fatos mais relevantes apontados pelo Corpo Instrutivo, 

efetuando seguidamente minhas constatações. 

 

 

CONSISTÊNCIA ENTRE OS DADOS DO SIGFIS E OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

 

 

O Corpo Instrutivo efetuou a verificação da consonância dos dados inseridos no 

Sistema Integrado de Gestão Fiscal com os demonstrativos contábeis constantes nesta 

Prestação de Contas. 

 

 

O objetivo deste confronto é garantir a veracidade das informações encaminhadas 

pelo jurisdicionado, permitindo, no caso de quaisquer diferenças, que os responsáveis sejam 

alertados para tomarem as providências cabíveis quanto ao saneamento das mesmas. 

 

 

Às fls. 535, foi destacado o seguinte em relação ao referido confronto de 

informações: 
 
 

“Os dados relativos às receitas e às despesas, base para apuração dos limites 

constitucionais e legais, registrados no Anexo 15 da Lei Federal  

n.º 4.320/64, em comparação com o Anexo I do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, 

podem ser  assim demonstrados: 

 

Em R$ 

RECEITAS/DESPESAS ANEXO I DO RREO 
ANEXO 15 DA 
L.F. 4.320/64 

DIFERENÇA 

Tributárias 61.337.642,2 61.337.642,2 0,00 

Transferências Correntes 141.489.211,2 141.489.211,2 0,00 

Pessoal e Encargos 94.744.989,60 94.744.989,6 0,00 

(Fonte: Anexo I do RREO , Processo 214.677-1/08 e DVP Cons. Fls. 222) 

Do exame efetuado, podemos constatar a consistência entre os dados apresentados no 

Balanço Orçamentário (Anexo I do RREO) e aqueles constantes da Demonstração das Variações 

Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal n.º 4.320/64).” 
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DA CONSOLIDAÇÃO 

 

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

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

do Município, assim como dos fundos. 

 

Cabe ainda destacar o determinado na Lei Complementar Federal n.º 101/00, no 

inciso III do artigo 50 que dispõe sobre a escrituração e consolidação das Contas, a saber: 

 

“As demonstrações contábeis compreenderão isolada e conjuntamente as 

transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração 

direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente” (grifo 

meu). 

 

O Corpo Instrutivo, às fls. 534v, informou o seguinte em relação à matéria: 

 

“Foram apresentadas as demonstrações contábeis consolidadas, conforme disposto na 

Deliberação TCE-RJ n.º 199/96.  

Ressaltamos que a análise individual das contas dos órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta, respectivamente, será efetuada nos processos de Ordenadores de 

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

condiciona qualquer posterior julgamento da responsabilidade de administradores e demais 

responsáveis.” 

 

 

 ORÇAMENTO, DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E PLANO PLURIANUAL 

 

Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias 

 

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 

Cadastramento e Acompanhamento de Processos – SCAP, constatamos a remessa dos 

mesmos. 
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Lei Orçamentária Anual 

 

 

O orçamento do Município de Itaguaí para o exercício de 2007, foi aprovado pela 

Lei Orçamentária Anual n.º 2.591 de 23 de novembro de 2006, estimando a receita no valor 

de R$ 239.859.000,00 e fixando a despesa em igual valor. 

 

  

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

 

 

1. Efetuar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de previsto 

na legislação em vigor (art. 9º);  

Abrir créditos suplementares até o limite de 50% do total do orçamento (art. 5º). 

Assim, foram fixados os seguintes limites: 

Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR 

Total da Despesa Fixada 239.859.000,00 

Limite para Abertura de Créditos Suplementares - 50% 119.929.500,00 

(Fonte: Processo 202.211-5/07 (LOA), em anexo) 

 

 

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO 

 

Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias em razão da abertura     

de créditos adicionais, que não alteraram o valor do orçamento inicial de R$ 239.859.000,00, 

tendo em vista que todos os créditos foram abertos com recursos provenientes da anulação 

de dotações. 
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          Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR 

(A) Orçamento Inicial 239.859.000,00 

(B) Alterações:  

Créditos Extraordinários  

Créditos Suplementares 49.079.511,05 

Créditos Especiais  

(C) Anulações de Dotações 49.079.511,05 

(A+B-C) ORÇAMENTO FINAL APURADO 239.859.000,00 

ORÇAMENTO REGISTRADO NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

CONSOLIDADO – ANEXO 12 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 
242.722.000,00 

DIVERGÊNCIA 2.863.000,00 

(Fonte: Quadro anterior e Balanço Orçamentário, às fls. 216) 
 

O Corpo Instrutivo ,na análise do Documento TCE/RJ 32.439-1/08, destaca o 

seguinte, quanto à divergência apurada: 

 
“Justificou que tal fato ocorreu em função das despesas intra-orçamentárias que foram 

implantadas em 2007, não previstas no Orçamento inicial.  Cumpre destacar que a administração 
deveria ter providenciado os ajustes adequados no orçamento vigente, a fim de que tal diferença 
não ocorresse.” 

 

Verifica-se os seguintes totais de decretos de abertura de créditos adicionais em 

relação ao valor previsto na LOA: 

Em R$ 

LEIS AUTORIZATIVA PROCESSO  

VALOR PERMITIDO PARA 

ABERTURA DE CRÉDITO 

ADICIONAL 

TOTAL DOS DECRETOS  

LOA 202.211-5/07 119.929.500,00 49.079.511,05 

TOTAL  119.929.500,00 49.079.511,05 

(Fonte: Processo 202.211-5/07, em anexo e quadros anteriores) 
 

Do quadro acima, pode-se concluir que a abertura dos créditos adicionais, no 

montante de R$ 49.079.511,05, encontra-se dentro do limite estabelecido na lei autorizativa 

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

Federal. 

O Corpo Instrutivo, às fls. 536, expõe: 

 
“Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias em razão da abertura     de   

créditos     adicionais,   que não alteraram o valor do orçamento inicial (R$ 239.859.000,00), tendo 

em vista que todos os créditos foram abertos com recursos provenientes da anulação de dotações. 
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“DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 

LEI AUTORIZATIVA 

 
 
 

DECRETO N.º 

FLS. 

FONTE DE RECURSO 

TIPO DE RECURSO 
(1) 

EXCEÇÕES 
PREVISTAS NA LOA 

(nota explicativa) SUPERÁVIT 

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 

ANULAÇÃO 
OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO 
CONVÊNIOS OUTROS 

 LOA 3.223  300 – verso       505.631,52     S   

 LOA 3.234  298 – verso        1.660.150,74    S   

 LOA 3.240 294 – verso         3.160.000,00    S   

 LOA 3.253  330 – A        1.287.000,00    S   

 LOA 3.267 -         5.632.000,00    S   

 LOA 3.282 -        4.495.000,00    S   

 LOA 3.289  333 – verso        7.540.268,51    S   

 LOA 3.293  334        5.614.450,00    S   

 LOA 3.301  334 – verso        1.953.461,08    S   

 LOA 3.307  335        9.528.397,00    S   

 LOA 3.311  335 – verso        2.992.359,67    S   

 LOA 3.312  336        781.700,00    S   

 LOA 3.325 408 – Reg.       3.929.092,53    S   

TOTAL            49.079.511,05       

(Fonte: Relação às fls. 293 e publicações indicadas acima) 

Nota 2:  Não foram encaminhadas as publicações dos Decretos nº3.267 e 3.282, no entanto, o computamos, 
considerando que os mesmos foram evidenciados no Quadro I – fls. 293. 
 

(1) Fonte: E- Extraordináriio 

                S – Suplementar 

                Es – Especial 

Da análise dos decretos de abertura dos créditos adicionais, não verificamos quaisquer 

impropriedades.” 

O jurisdicionado encaminhou, no Documento TCE/RJ 32.439-1/08, a publicação 

dos Decretos supra. 

                                              

GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

 

As disponibilidades de Caixa e Bancos transferidas do exercício de 2006, que 

totalizaram a importância de R$ 16.634.241,97, passaram, em 31/12/2007, a ser de R$ 

19.016.698,27, constatando-se, portanto, um acréscimo das disponibilidades da ordem de    

14,32%. 
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Verifica-se que a Administração Municipal apresentou resultado financeiro 

deficitário de R$ 10.763.811,51 e, excluindo-se os montantes relativos ao Regime Próprio de 

Previdência, este resultado reflete um déficit majorado de R$ 11.103.361,90, conforme 

quadro a seguir: 

 
 

Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO 
REGIME PRÓPRIO 

DE PREVIDÊNCIA 

VALOR SEM O 

RPPS 

Ativo Financeiro 21.314.497,84 552.426,84 20.762.071,00 

Passivo Financeiro (32.078.309,35) (212.876,45) (31.865.432,90) 

SUPERÁVIT FINANCEIRO (10.763.811,51) 339.550,39 (11.103.361,90 

(Fonte: Balanço Patrimonial  Consolidado – fls. 220 e Balanço Patrimonial – fls. 386 do Processo Regularizador 218.468-
6/08 em anexo) 
 

 

O Corpo Instrutivo, às fls. 540v, informa:  

 

“Cabe destacar que as demais análises da gestão financeira serão efetuadas a partir do 

resultado financeiro consolidado, excluído o resultado do RPPS, uma vez que tais recursos têm 

destinação específica, não podendo ser considerados para saldar as obrigações de curto prazo do 

município. 

De acordo com o quadro abaixo, que demonstra o comportamento do resultado financeiro 

a cada ano desta gestão, observamos que o gestor conseguiu, apesar do resultado financeiro 

negativo herdado da gestão anterior, alcançar o equilíbrio em suas contas, gerando um superávit 

financeiro nos exercícios de 2005 e 2006, não conseguindo, entretanto,  manter o resultado positivo 

no exercício em tela. 

 
 Em R$ 

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS  

GESTÃO ANTERIOR 
 GESTÃO ATUAL 

 

2004 2005 2006 2007 

(5.389.570,91) 2.826.620,62 3.055.215,62 (11.103.361,90) 

(Fonte: PC ADM 2006 - Processo 210.927-4/07) 
 

Não foi possível verificar se o atual gestor realizou esforço financeiro no sentido de 

eliminar totalmente ou parcialmente os efeitos do passivo do mandato anterior, uma vez que os 

demonstrativos contábeis consolidados não segregam os passivos financeiros remanescentes de 

31/12/2004, motivo de ressalva/impropriedade pela não observância ao artigo 85 da Lei Federal nº 

4.320/64 (fls. 220). 
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Cabe aqui um alerta ao atual gestor de que, persistindo a situação de reiterados déficits 

que mantenham o desequilíbrio financeiro até o final de seu mandato, poderá este Tribunal se 

pronunciar pela Emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação de suas contas. Desta forma, 

deverá o gestor elaborar seu planejamento de modo a estabelecer metas de resultado, receitas e 

despesas que remetam ao equilíbrio financeiro preconizado pela LRF de forma a não prejudicar os 

futuros gestores.” 

 

GESTÃO PATRIMONIAL 

 

O resultado patrimonial do exercício de 2007 pode ser assim demonstrado: 

 Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR 

Variações Ativas 309.341.661,33 

Variações Passivas 297.032.636,68 

RESULTADO PATRIMONIAL – SUPERÁVIT 12.309.024,65 

(Fonte: DVP Consolidado – fls. 222) 

Este resultado conduziu o Município à diminuição do seu Passivo Real a 

Descoberto, conforme demonstrado a seguir: 

 Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR  

Passivo Real a Descoberto – 2006 (76.590.492,58) 

Superávit – 2007 12.309.024,65 

PASSIVO REAL A DESCOBERTO - 2007 (64.281.467,93) 

(Fonte: Proc. 210.927-4/07 e quadro anterior) 

 

DÍVIDA PÚBLICA 

 

Os limites de endividamento para os Municípios estão estabelecidos na Resolução 

n.º 40/01 do Senado Federal, onde se determina que a Dívida Consolidada Líquida Municipal 

não poderá exceder, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do 

encerramento do ano da publicação da Resolução (21.12.2001), 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 n.º 40/01. 
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Para efeito fiscal, a Dívida Consolidada definida no inciso I, do art. 29 da Lei 

Complementar n.º 101/00, compreende aquela definida no artigo 98 da Lei Federal n.º 

4.320/64 (Dívida Fundada), acrescida da Dívida Flutuante definida no art. 92 da mesma Lei. 

 

Conforme o mencionado pelo Corpo Instrutivo às fls. 543v, foi apurado que durante 

o exercício de 2007, o limite previsto no inciso II, artigo 3º da Resolução nº 40/01 do Senado 

Federal – 120% da RCL foi respeitado pelo Município. 

 

 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

 

 

As exigências gerais para a formalização do pleito de contratação de operações de 

créditos estão previstas no artigo 32 da Lei Complementar n.º 101/00, a saber: 

 

1. Existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da 

lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; 

 

2. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes 

da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receitas; 

 

3. Observância dos limites e condições fixados pelo artigo 7º da Resolução n.º 

43/01, publicada em 21.12.01 pelo Senado Federal – 16 % da Receita Corrente 

Líquida; 

 

4. Atendimento à vedação disposta no inciso III do artigo 167 da Constituição 

Federal/88: 

 

“III – a realização de operações de créditos que excedam o 

montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas 

mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade 

precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta”  

 

 

 

Conforme o Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo IV do Relatório de 

Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2007 (Processo TCE-RJ nº 214.678-5/08), constata-se 

que o Município não contraiu operações de crédito no exercício, nos termos do estipulado no 

artigo 7º da Resolução n.º 43/2001. 
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APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

 

O valor aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino encontra-se dentro 

do limite mínimo de 25% imposto pelo art. 212 da Constituição Federal, conforme análise do 

Corpo Instrutivo às fls. 544v/556, através da qual elaborei o seguinte demonstrativo: 

 

DESCRIÇÃO Valor R$ Percentual 

Total dos Impostos e Transferências 158.149.468,22 100,00% 

Valor Gasto na Manutenção e no Desenvolvimento do 

Ensino 41.627.298,63 
 

26,32% 

Valor Mínimo, de acordo com o Art. 212 da Constituição 

Federal  

39.537.367,05 25,00% 

 

FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 

DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

Com o advento da Emenda Constitucional n.º 53, de 20.12.2006, foi alterada a 

redação dos artigos nº 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212, da Constituição Federal e do artigo 

60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo criado o FUNDEB - Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

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

 

 

A substituição do FUNDEF pelo FUNDEB ocorreu após a aprovação das Leis 

Orçamentárias Municipais, portanto, o Poder Executivo obteve autorização legislativa para 

gastos referentes ao fundo que não mais existiria quando da execução de seu orçamento, 

assim como não havia previsão de receita para tal fonte de recursos. Fez-se, portanto, 

necessária a regulamentação do FUNDEB e a criação de regras de transição para que os 

municípios pudessem executar adequadamente os seus orçamentos e cumprir o novo limite 

constitucional, o que ocorreu ao longo de todo o exercício de 2007. 

 

 

Com o intuito de regulamentar o artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e dar outras providências, o Governo editou a Medida Provisória n.º 339, em 28 

de dezembro de 2006, substituída pela Lei Federal n.º 11.494, de 20 de junho de 2007. 
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As receitas que compõem a base de cálculo do FUNDEB, de acordo com a E.C. n. 

53/06 e com o inciso I, §1º do art. 31 da Lei n.º 11.494/07, sofrerão a incidência de 

percentuais que serão elevados gradualmente até atingir 20% no 3º ano de vigência desse 

Fundo, conforme demonstrado abaixo: 

 
Receitas resultantes de 

impostos e 

transferências legais 

Legislação 
1º ano de vigência -

2007 

2º ano de vigência - 

2008 

3º ano de vigência - 

2009 

Cota-Parte do  FPM Art. 159, I, alínea “b” 16,66% 18,33% 20% 

Cota-Parte do ICMS Art. 155, II 16,66% 18,33% 20% 

ICMS-Desoneração LC 87/96 16,66% 18,33% 20% 

Cota-Parte do IPI-
Exportação 

Art. 159, II c/c LC 
61/89 

16,66% 18,33% 20% 

Cota-Parte ITR Art. 158, II 6,66% 13,33% 20% 

Cota-Parte IPVA Art. 155, III 6,66% 13,33% 20% 

 

A movimentação ocorrida no exercício com os recursos do FUNDEF e do FUNDEB 

se resume a seguir, conforme análise do Corpo Instrutivo de fls. 555/556v: 

 

 “SALDO DO FUNDEF 

No exercício de 2007 o Município apresentou um saldo financeiro do FUNDEF de apenas 

R$ 0,05 (cinco centavos), conforme quadro abaixo: 

FUNDEF VALOR (R$) 

I -   Saldo Financeiro do Exercício Anterior a Título de FUNDEF 717.906,11 

II -  Recursos Recebidos a Título de FUNDEF (competência dezembro 

2006, recebidos em janeiro 2007) 
 6.786.156,54 

III - Receitas de Aplicações Financeiras relativas ao saldo do FUNDEF 

no exercício de 2007 
 0,00 

IV - Despesa Paga com o FUNDEF no exercício de 2007 (inclusive os 

restos a pagar de exercícios anteriores) 
 7.504.062,60 

V – Saldo Financeiro a título de FUNDEF (I + II + III - IV) 0,05  

(Fonte: Quadro - fls. 221) 

Durante o exercício de 2007 foi utilizado o montante de R$ 7.504.062,60, conforme 

quadro acima, relativo às despesas do ensino fundamental que tiveram como fonte de recursos o 

FUNDEF.   

Destacamos que os extratos relativos ao fundef não foram encaminhados, prejudicando a 

presente análise.  Desta forma preencheremos o quadro abaixo considerando os valores tanto do 

fundef quanto do fundeb: 
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  FUNDEB (conta bancária 44.472-3) 

Assim, teremos: 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FUNDEB NO EXERCÍCIO DE 

2007 
21.273.333,30 

(B) RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM FUNDEB NO 

EXERCÍCIO DE 2007 
177.147,18 

(C)TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB (A+B) 21.450.480,48 

(D) DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS DO  FUNDEF/FUNDEB NO 

EXERCÍCIO DE 2007  
22.139.487,64 

(E) SALDO A EMPENHAR  PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO A TÍTULO DE 

FUNDEB (C-D) 
0,00 

(F) SALDO FINANCEIRO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO A TÍTULO DE 

FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 
99.589,33 

(Fonte: Quadro às fls. 57 e conciliação e extrato bancário às fls. 256/260 e anexo 10 às fls. 

175/181) 

O Município empenhou 100% dos recursos do FUNDEB no exercício de 2007, além de 

outros recursos próprios, não restando saldo a empenhar no primeiro trimestre de 2008, de acordo 

com o art. 21 da Lei 11.494/07 que estabelece que os recursos deste Fundo serão utilizados no 

exercício financeiro em que lhes forem creditados podendo ser utilizado no primeiro trimestre do 

exercício imediatamente subseqüente até 5% destes recursos.  

Art. 21.  Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de 

complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem 

creditados, em ações consideradas como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme 

disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

§ 1o  Os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios 

indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de 

ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de atuação 

prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição 

Federal. 

§ 2o  Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, 

inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 

1o do art. 6o desta Lei, poderão ser utilizados no 1o (primeiro) trimestre do 

exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito 

adicional.  

 

 

O saldo contábil da conta corrente vinculada ao FUNDEB, em 31.12.2007, é de R$ 

99.589,33, conforme extrato bancário, devidamente conciliado (fls. 256/260).” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constituiçao.htm#art211§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constituiçao.htm#art211§2
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O Corpo Instrutivo, às fls. 556/556v, ressalta ainda: 

 

 

“Cabe-nos ainda destacar que o parecer do Conselho Municipal do FUNDEB (fls. 262) 

sobre a execução orçamentária e financeira do exercício de 2007, “ratifica as contas de gestão do 

FUNDEB pelo Município de Itaguaí”. No entanto,  constatamos que o referido parecer fo i assinado 

apenas pela Presidente, Sra. Laudinice Gualter Brito, sem a manifestação dos demais 

representantes. 

 

 

Inclusive, constata-se através da página oficial da internet do município, que a Presidente, 

Sra. Laudinice Gualter Brito,  é Secretária Municipal de Educação do município de Itaguaí. 

 

 

Sendo representante do Poder Executivo Municipal (alínea “a” do inciso IV do art. 24 da 

Lei 11.494/07), estaria impossibilitada de permanecer na presidência do conselho do FUNDEB,  

conforme o § 6º do art. 24 da Lei nº 11494/07. 

 

 

Assim, desconsideramos o parecer remetido, por entendermos que não é um documento 

válido para auxiliar o exame dos gastos da Educação.  Sugeriremos em nossa conclusão a ciência 

ao Ministério Público da afronta ao dispositivo retro mencionado, e ainda parecer prévio contrário 
à aprovação das presentes contas. 

 

 

 

Ressalte-se que  o Conselho de Acompanhamento e Controle Social é um colegiado, cuja 

função principal é proceder ao acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a 

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

ou Federal. O Conselho não é uma unidade administrativa do Governo, assim, sua ação deve ser 

independente e, ao mesmo tempo, harmônica com os órgãos da Administração Pública local. Ao 

que tudo indica,  tal função não foi plenamente desempenhada, pois, conforme apurado às fls. 

452/524, por meio do Relatório das Despesas com Educação, extraído do Sistema Integrado de 

Gestão Fiscal, houve diversos registros indevidos na função Educação, mas que não 
impactaram no limite mínimo de aplicação constitucional. 

 

 

] 

Cumpre destacar que o Poder Executivo deve oferecer ao Conselho o necessário apoio 

material e logístico, disponibilizando, se necessário, local para reuniões, meio de transporte, 

materiais, equipamentos, etc, de forma a assegurar a realização periódica das reuniões de trabalho, 

garantindo assim, condições, para que o Colegiado desempenhe suas atividades e efetivamente 

exerça suas funções. É importante destacar que ao trabalho dos Conselhos soma-se o trabalho das 

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

peça essencial ao exame das presentes contas, influenciando na conclusão deste relatório.” 
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O Corpo Instrutivo, em análise da defesa apresentada pelo jurisdicionado, 

constante do Documento TCE/RJ 32.439-1/08, acata os argumentos do Prefeito Municipal, 

nos seguintes termos: 

 

“Alega o jurisdicionado que em 2007 a Sra. Laudinice Gualter Brito, não era Secretária Municipal 

de Educação,  o que só ocorreu a partir de 31 de março de 2008, não havendo assim a acumulação indicada 

na instrução anterior. Para comprovar sua argumentação encaminhou a portaria de nomeação nº 144/08.  

Demonstrou o jurisdicionado que a Secretária Municipal de Educação no exercício de 2007 era a Sra. 

Andréia Cristina Marcello Busatto (Portaria 013/05 e Portaria 140/08). 

 

Desta forma, cremos que ficou comprovado que houve um equívoco quando da análise anterior.”  

 

Diante do exposto, considero a irregularidade sanada. 

 

APURAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL PARA FINS DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 

 

Conforme o apontado pelo Corpo Instrutivo às fls. 544v, no exercício de 2007, as 

despesas com pessoal do Município de Itaguaí ficaram DENTRO do limite estabelecido no 

artigo 19 da Lei Complementar n.º 101/2000, observada à repartição dos limites globais de 

que trata o inciso III, artigo 20 do mesmo diploma legal, a saber: 

“Percentual aplicado com Pessoal 

  

DESCRIÇÃO 

2006 2007 

1º QUAD 
2º 

QUAD 
3º QUAD 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 

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

PODER EXECUTIVO 37,30  36,08 35,86  68.604.802,0 36,30 74.513.470,3 38,70  79.080.306,3 39,17  

PODER LEGISLATIVO 3,54  3,71 3,85 6.331.613,8 3,35  6.739.546,8 3,50  7.097.610,1 3,52  

TOTAL 40,89 39,39 39,09 74.936.415,8 39,65 81.253.017,1 42,2 86.177.916,4 42,69 

(Fonte:  RGF Prefeitura 214.678-5/08, 229.909-7/07 e 214.678-5/08/ RGF Câmara 215.872-8/07, 228.997-7/07 e 207.102-
5/08  e ADM 2006 Proc. 210.927-4/07)” 

 

GASTOS 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 e § 4º do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, a saber: 
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“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; 

(...) 

§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a 

partir do exercício financeiro de 2007, aplicar-se-á à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo.” 

 

Da análise dos cálculos efetuados pelo Corpo Instrutivo (fls. 557V), verifica-se que 

o montante gasto com saúde no exercício de 2007 foi equivalente a  18,81%, sendo 

cumprido, portanto, o previsto inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

 

O Conselho Municipal de Saúde, através do Parecer acostado às fls. 420 do 

Processo 218.468-6/08, em apenso, opinou favoravelmente quanto à aplicação dos recursos 

destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei 8.080/90.  

 

O Prefeito declara às fls. 419 do Processo 218.468-6/08, em apenso, que participa 

de Consórcio Administrativo Intermunicipal, na forma do art. 10 da Lei Federal n.º 8.080/90, 

sendo o Município de Nilópolis sede do consórcio. 

 

ROYALTIES 

 

O artigo 8º da Lei nº 7.990, de 28.12.89 veda a aplicação dos recursos provenientes 

de royalties no quadro permanente de pessoal e no pagamento da dívida, com exceção 

aberta pela Lei Federal nº 10.195/01, para pagamento da dívida com a União, bem como 

para capitalização de fundos de previdência. 

 

O Corpo Instrutivo, às fls. 558/560, efetuou o exame da utilização dos recursos 

provenientes de royalties, concluindo que foi observada a legislação pertinente. 

 

Quanto ao saldo financeiro de royalties, verifica-se que os extratos bancários 

evidenciando a situação em 31.12.2007 e suas respectivas conciliações encontram 

consonância com o informado no Quadro XII (fls. 64), conforme se demonstra: 
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Em R$ 

UNIDADE GESTORA 
SALDO EM  31.12.2007 

EXTRATO/CONCILIAÇÃO. 

SALDO EM 31.12.2007 

QUADRO XII 

Prefeitura 1.035.838,80 1.035.838,80 

 951.697,58 951.697,58 

 18.000,94 18.000,94 

TOTAL 2.005.537,32 2.005.537,32 

      (Fonte:  fls. 64 e fls. 245/255)) 

 

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 29-A DA CF/88 

 

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

repasse à Câmara, em montante superior aos limites definidos no mesmo artigo, bem como 

o repasse a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária, constituem crime de 

responsabilidade do Prefeito Municipal. 

 

O Corpo Instrutivo, às fls. 560/561v, verificou o seguinte em relação ao 

cumprimento dos limites previstos nos dispositivos legais retro mencionados: 

 

“Comparação do Limite Previsto com o Repasse Recebido 

 Em R$ 

LIMITE DE REPASSE PERMITIDO REPASSE RECEBIDO AJUSTADO 
REPASSE RECEBIDO ABAIXO DO 

LIMITE 

11.342.572,59 10.386.891,24 955.681,35 

(Fonte: Quadros anterior e fls. 61 e 264) 

REPASSE RECEBIDO 10.386.891,24 

(-) INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) FLS. 61 0,00 

REPASSE RECEBIDO AJUSTADO 10.386.891,24 

 

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, foi respeitado.   

 

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

De acordo com a Lei Orçamentária e com o Demonstrativo das Alterações Orçamentárias, 

verificamos que o total previsto para repasse ao Legislativo no exercício de 2007 montava em R$ 

9.953.920,00   
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Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 264, 

constatamos o repasse em maior montante, conforme se demonstra:   

 Em R$ 

REPASSE FIXADO NA LOA REPASSE RECEBIDO 
REPASSE RECEBIDO ACIMA DO 

FIXADO 

9.953.920,00  10.386.891,24 432.971,24 

(Fonte: Quadros anteriores) 

Outrossim, contatamos que o valor da despesa empenhada pelo Legislativo foi inferior 

ao repasse recebido, conforme se pode observar às fls. 263, sendo devolvido à Prefeitura o 

montante de R$ 2.026.933,76. 

Entendemos assim, que foi respeitado o inciso III, §2º do art. 29-A da Constituição 

Federal.” 

 

 

PARECER PRÉVIO 

 

Diante do exposto 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 sujeito à Câmara Municipal; 

 

Considerando que as Contas de gestão do Prefeito, constituídas dos respectivos 

balanços gerais do Município e das demonstrações de natureza contábil foram elaboradas 

com observância às disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas; 

 

Considerando 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; 
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Considerando a abertura de créditos suplementares ou especiais com prévia 

autorização legislativa e com indicação dos recursos correspondentes, em observância ao 

inciso V, artigo 167 da Constituição Federal; 

 

 

Considerando a aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo 

com o disposto no artigo 212 da Constituição Federal, bem como as despesas com a 

remuneração do Magistério no ensino básico observaram o previsto no art. 22 da Lei Federal 

11.494/07; 

 

 

CONSIDERANDO que os gastos, com recursos próprios, com ações e serviços de 

saúde cumpriram o limite estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 29/00 c/c o inciso III, 

artigo 77 do ADCT; 

 

Considerando que o Poder Executivo cumpriu o previsto no artigo 29-A da 

Constituição Federal; 

  

 

 

Em face do exposto, de acordo com o proposto pelo Corpo Instrutivo e com o 

Ministério Público Especial. 

 

VOTO: 

 

 

I - Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das contas do Chefe 

do Poder Executivo do Município de Itaguaí, Sr. Carlo Busatto Junior, referentes ao exercício 

de 2007, com as seguintes RESSALVAS, DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÃO: 

 

RESSALVAS: 

 

1 - Atendimento parcial ao ofício regularizador, de que trata o Processo TCE/RJ  nº  

218.468-6/08; 

 

 

 

2 - Divergência entre o orçamento final apurado nesta instrução, através dos 

documentos encaminhados  e aquele registrado no Balanço Orçamentário Consolidado, 

conforme indicado abaixo:  
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                   Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR 

(A) Orçamento Inicial 239.859.000,00 

(B) Alterações:  

Créditos Extraordinários  

Créditos Suplementares 49.079.511,05 

Créditos Especiais  

(C) Anulações de Dotações 49.079.511,05 

(A+B-C) ORÇAMENTO FINAL APURADO 239.859.000,00 

ORÇAMENTO REGISTRADO NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

CONSOLIDADO – ANEXO 12 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 
242.722.000,00 

DIVERGÊNCIA 2.863.000,00 

 

3 – Não obtenção das metas previstas na LDO: 

 Em R$ 

DESCRIÇÃO ANEXO DE METAS RREO 6º BIMESTRE/07  
ATENDIDO OU NÃO 

ATENDIDO 

Despesa Total 201.942.180,00 224.599.389,8 NÃO ATENDIDO 

Resultado Nominal 522.470,37 1.434.878,0 NÃO ATENDIDO 

Dívida Líquida 6.008.409,19 9.193.913,4 NÃO ATENDIDO 

 

4 – Ausência de segregação nos demonstrativos contábeis consolidados dos 

passivos financeiros remanescentes de 31/12/2004, em desacordo com o artigo 85 da Lei 

Federal nº 4.320/64. 

5 – Ausência nos documentos contábeis do registro segregado dos valores recebidos 

a título do Fundef. 

            

6 – Classificação contábil indevida de despesas estranhas à Educação na função 12 

– Educação, bem como ausência de preenchimento parcial do campo “histórico” no SIGFIS. 

 

 

7 – Divergência encontrada no confronto das deduções do FUNDEB apuradas no 

tópico educação e as registradas no Anexo 10. 
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8 – Divergências no valor registrado a título de royalties quando comparado aqueles 

divulgados pela ANP: 

DESCRIÇÃO 

RECEITAS DA COMPENSAÇÃO 

FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 

2007 

ANP NTS 01.08 
REGISTROS 

CONTÁBEIS 

                  Royalties pela Produção (até 5% da produção) 5.722.166,47  5.928.039,66 

 

9 - A ausência de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência 

social dos servidores públicos, no exercício em epígrafe, gerando, consequëntemente, o 

Déficit Previdenciário, em desacordo com a Lei Federal n.º 9.717/98. 

 

10 – Divergências entre os valores do Instituto de Previdência registrados no RREO e 

no Balanço Orçamentário: 
 

DESCRIÇÃO RREO Balanço Orçamentário 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 7.888.769,6 7.911.350,26 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (8.821.170,8) (8.829.266,17) 

DÉFICIT  (932.401,2) (917.915,91) 

 

11 - Não repasse da totalidade da gestão dos recursos das atividades de saúde 

para o respectivo fundo municipal, em desacordo com o disposto no §3º do art. 77 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

12 - O Setor de Controle Interno não adotou medidas de forma a elidir as falhas 

apontadas acima, em cumprimento ao seu papel disciplinado nos artigos 70 a 74 da 

Constituição Federal/88. 

 

DETERMINAÇÕES 

 

1 - Que sejam tomadas providências para que nos próximos exercícios as ressalvas 

elencadas no presente processo não mais ocorram. 

 

2 - Para que, nas Contas de Gestão do exercício de 2009, não realize a dedução 

da base de cálculo dos gastos com Saúde (impostos e transferências) da parcela das 

Transferências para o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação; 
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RECOMENDAÇÃO 

 

 

Ao Controle Interno da Prefeitura Municipal para que atente à necessidade de se 

evidenciar a classificação das receitas e despesas no maior  nível de detalhamento possível, 

de modo que os demonstrativos contábeis contemplem as informações dispostas nos 

quadros extracontábeis que integram a presente prestação de contas.  

 

 

 

II - Pela COMUNICAÇÃO ao Prefeito Municipal de Itaguaí, conforme previsto no 

§1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/1996, a ser efetivada na forma do art. 3º da 

Deliberação TCE-RJ nº 234/2007, alterado pela Deliberação TCE-RJ nº 241/2007, ou, na 

impossibilidade, nos moldes do art. 26 do Regimento Interno deste Tribunal, alertando-o de 

que, diante do déficit financeiro de R$ 11.103.361,90 apurado nestas Contas, persistindo a 

situação de reiterados déficits que mantenham o desequilíbrio financeiro até o último ano de 

seu mandato, poderá este Tribunal pronunciar-se pela Emissão de Parecer Prévio Contrário 

à aprovação de suas Contas.  Assim sendo, deverá o gestor elaborar seu planejamento de 

modo a estabelecer metas de resultado, receitas e despesas que remetam ao equilíbrio 

orçamentário e financeiro preconizados pela LRF de forma a não prejudicar, nas futuras 

gestões, a continuidade dos serviços públicos; 

 

 

 

III – COMUNICAÇÃO, ao Sr. Francisco Rodrigues de Sá, Responsável pelo 

Controle Interno da Prefeitura Municipal de Itaguaí, conforme previsto no §1º do art. 6º da 

Deliberação TCE-RJ nº 204/1996, a ser efetivada na forma do art. 3º da Deliberação TCE-RJ 

nº 234/2007, alterado pela Deliberação TCE-RJ nº 241/2007, ou, na impossibilidade, nos 

moldes do art. 26 do Regimento Interno deste Tribunal, para que tome ciência das ressalvas 

apontadas, bem como atente à necessidade de se evidenciar a classificação das receitas e 

despesas no maior nível de detalhamento possível, de modo que os demonstrativos 

contábeis contemplem as informações dispostas nos quadros extracontábeis que integram a 

presente prestação de contas, em cumprimento aos artigos 70 a 74 da Constituição 

Federal/88. 

 

 

 

IV – CIÊNCIA  ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB,  para que tome conhecimento das diversas falhas 

apontadas na instrução,  em especial quanto às  despesas ilegítimas registradas na função 

12 (Educação). 
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V – DETERMINAÇÃO à SSE para que providencie cópia de inteiro teor do tópico 

“GASTOS COM A EDUCAÇÃO” (fls. 544-verso a 556-verso), para o cumprimento dos item 

IV. 

 

 

Plenário, 

 

 

 

JOSÉ LEITE NADER 

CONSELHEIRO RELATOR 
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PARECER PRÉVIO 

 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos da Constituição 

do Estado e da Lei Complementar nº 63, de 01 de agosto de 1990, e, 

 

CONSIDERANDO que as Contas de Gestão do Prefeito do Município de Itaguaí, Sr. Carlo 

Busatto Júnior, referentes ao exercício de 2007, constituídas dos respectivos Balanços 

Gerais do Município e das demonstrações técnicas de natureza contábil, foram elaboradas 

com observância às disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas; 

 

CONSIDERANDO que nos termos da legislação em vigor, ficam ressalvadas de prévia 

quitação as responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de 

pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja 

o Município responsável, cujos processos pendem de exame por esta Corte de Contas;  

 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal 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 a abertura de créditos suplementares ou especiais com prévia 

autorização legislativa e com indicação dos recursos correspondentes, em observância ao 

inciso V, artigo 167 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino atenderam 

ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, bem como as despesas com a 

remuneração do magistério no ensino básico observaram o previsto no artigo 22 da Lei 

11.494/07; 

  

CONSIDERANDO que os gastos com pessoal ativo e inativo encontram-se de acordo com o 

limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

CONSIDERANDO a observância da Dívida Pública do Município aos termos da Resolução 

n.º 40/01, c/c a Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

CONSIDERANDO que os gastos, com recursos próprios, com ações e serviços de saúde 

cumpriram o limite estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 29/00 c/c o inciso III, artigo 

77 do ADCT; 

 

CONSIDERANDO a correta aplicação dos recursos dos royalties, em observância ao artigo 

8º da Lei nº 7.990/89; 
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CONSIDERANDO que o Poder Executivo cumpriu o previsto no artigo 29-A da Constituição 

Federal; 

 

CONSIDERANDO a análise técnica constante da informação do Corpo Instrutivo; 

 

CONSIDERANDO o Parecer do Ministério Público Especial manifestando-se acordemente 

ao Corpo Instrutivo; 

  

CONSIDERANDO, finalmente, o voto do Conselheiro-Relator, 

 

R E S O L V E : 
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emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas da Administração 

Financeira do Poder Executivo do Município de Itaguaí, referentes ao exercício de 2007, de 

responsabilidade do Prefeito Sr. Carlo Busatto Júnior, com as RESSALVAS, 

DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÃO elencadas no voto do Relator. 

 

 

 

 

Plenário, 

 

 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ MAURICIO DE LIMA NOLASCO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

JOSÉ LEITE NADER 

CONSELHEIRO RELATOR 

 

 

 

 

 

FUI PRESENTE 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 


