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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO JULIO L. RABELLO 

 
VOTO GC-7 80.114/06 

 
PROCESSO TCE Nº: 217.401-5/05 

ORIGEM: Prefeitura Municipal de São Gonçalo 

ASSUNTO: Prestação de Contas da Administração Financeira 

EXERCÍCIO: 2004 

PREFEITO: Henry Charles Armond Calvert 

PRESIDENTE DA CÂMARA: José Roberto Pinto Cordeiro  

 
 

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

Município de São Gonçalo, referente ao exercício de 2004, gestão dos Srs. Henry Charles 

Armond Calvert – Prefeito e José Roberto Pinto Cordeiro – Presidente do Legislativo 

Municipal, ora submetida à análise desta Corte de Contas para emissão de Parecer Prévio, 

consoante o disposto na Constituição Estadual, art. 125, inciso I. 

 

Em 01/07/05 os autos em tela deram entrada neste Tribunal (fls. 02). Desta forma, 

sua remessa foi intempestiva, conforme prazo fixado no inciso XII do art. 56 da Lei Orgânica 

Municipal (apresentação das contas até 30/06). Considerando o pequeno atraso, entendo que 

tal fato possa ser relevado.  

 

Tendo em vista a ausência de alguns documentos que deveriam integrar os autos, foi 

formalizado Ofício Regularizador (Processo TCE nº 218.791-5/05), adotando, dentre outras 

medidas, a fixação de prazo de 20 (vinte) dias para envio da referida documentação. Tal fato 

foi comunicado à atual Prefeita em 01/08/05. O atendimento a este também se deu de forma 

intempestiva, considerando que novos documentos só foram protocolizados em 13/09/05. 

 

O Corpo Instrutivo, representado pela 7ª IRE, procedeu a uma análise detalhada e 

minuciosa de toda a documentação encaminhada, em Relatório de fls. 1020 a 1058, 

terminando por sugerir (fls. 1059 a 1069 – in verbis): 

 

 
I - Emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das Contas do 

chefe do Poder Executivo do Município de SÃO GONÇALO, Sr. HENRY CHARLES 

CALVERT, referentes ao exercício de 2004, face as seguintes IRREGULARIDADES e 

IMPROPRIEDADES: 

 
IRREGULARIDADES (falhas constitucionais) 

 
I – Descumprimento do disposto no art. 167, inciso V, da Constituição Federal, com 

a abertura de crédito suplementar sem a existência de recursos correspondentes para 

tanto; 
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II – Impossibilidade de análise do cumprimento do estabelecido no § 5º, artigo 60 

do ADCT c/c o artigo 7º da Lei Federal n.º 9.424/96, ou seja, do percentual gasto do 

FUNDEF com a remuneração do magistério do ensino fundamental; 

 

IMPROPRIEDADES 

 
I – Falta de consolidação dos dados referentes de algumas Unidades Gestoras, 

contrariando o disposto no artigo 2º, da Portaria STN n.º 559/01, quais sejam:  

 
 Fundo Municipal de Prevenção de Dependentes Químicos de São Gonçalo 

 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo; 

 Fundo Municipal de Desporto de São Gonçalo; 

 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de São Gonçalo; 

 Fundo Municipal de Turismo de São Gonçalo 

 Fundo Municipal de Apoio a Infância e Adolescência de São Gonçalo 

 Fundo Municipal de Defesa Civil de São Gonçalo 

 

II - 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 

n.º 101/00) durante o exercício em epígrafe, gerando, consequentemente, o Déficit 

Orçamentário e Financeiro, conforme demonstrado: 

 

Descrição Valor (R$)

Receitas Arrecadadas 295.386.522,24

Despesas Realizadas 304.750.351,39

Déficit Orçamentário -9363829,15  
 (fonte: Balanço Orçamentário Consolidado fls. 360) 

 
 

Descrição Valor (R$)

Ativo Financeiro 22.294.348,12

Passivo Financeiro 42.104.766,23

Déficit Financeiro -19810418,11  
 (fonte: Balanço Patrimonial Consolidado fls.363/364) 

 

III – Divergência apurada ente o "Saldo disp. Exercício Anterior", conforme 

informação da Administração Financeira da Prefeitura de São Gonçalo referente ao 

exercício passado, e o "Saldo disp. Exercício Anterior", evidenciado no Balanço 

Financeiro (fls. 361), no montante de R$ 563,16 (R$ 34.907.697,67 – 34.907.134,51); 

 

IV – Divergência apurada no valor do Ativo Real Líquido evidenciado no Balanço 

Patrimonial Consolidado, às fls. 363/364, e o Ativo Real Líquido apurado  somando o 

resultado patrimonial, do presente exercício, com o Ativo Real Líquido evidenciado no 

Balanço Patrimonial Consolidado do Exercício anterior  (R$ 326.158.651,95), conforme 

abaixo demonstrado: 
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Descrição Valor (R$) 

Ativo Real Líquido de 2003 326.158.651,95 

Variações Ativas 435.433.132,35 

Variações Passivas 357.730.192,03 

Resultado Patrimonial apurado 403.861.592,27 

Resultado Patr. Evidenciado no BP 2004 407.542.205,07 

Diferença 3.680.612,80 

(fonte: Demonstrativo das Variações Consolidado e Balanço Consolidado fls. 365/366 e 363/364) 

  

V – Divergência entre o valor da Dívida Ativa apurada conforme abaixo 

demonstrado e o valor evidenciado nos demonstrativos contábeis apresentados às fls. 

363/364 e 528): 

 

Descrição Valor (R$) 

Saldo do Exercício Anterior 286.521.419,73 

Inscrição no Exercício 66.045.719,03 

Cobrança 10.106.237,25 

Cancelamento 0,00 

Saldo apurado 342.460.901,51 

Saldo evidenciado no Demonst. Contábeis 342.547.066,13 

Diferença 86.164,62 

Fonte: Demonstrativo das Variações Patrimoniais Consolidado, Balanço Patrimonial 
Consolidado, Balanço Patrimonial da PMSG, Demonstrativo das Variações Patrimoniais de SG 
(fls. 365/366, 363/364 e  528/ 529) 

 
VI -  Comparando os valores gerados pela tabela às fls. 1038 com os valores 

indicados nos demonstrativos contábeis da Prefeitura de São Gonçalo (Anexo 10 – fls. 

444), vislumbramos divergência entre o valor da tabela e o da dedução da Receita – 

FPM, conforme abaixo demonstrado: 

 

Dedução – Fundef – FPM 

Valor apurado 2.810.391,68 

Valor constante do Anexo 10 (fls. 444) 2.807.400,96 

Diferença 2.990,72 

 
VII – Foram observadas diferenças entre os percentuais apurados, na forma 

abaixo, com aqueles apresentados no Anexo X do RREO da Deliberação TCE-RJ n.º 

222/02 (fls. 713), temos: 
Em % 

Descrição Apurado na PC
Apurado no Anexo 

X do RREO
Diferença

Despesas com Ensino - Caput do 

artigo 212 da CF/88
29,64 30,78 -1,14

Despesa com Ensino Fundamental - 

Caput do artigo 60 do ADCT da 

CF/88

113,66 120,74 -7,08

 

(fonte: Anexo 10 do RREO  fls.713) 
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VIII – Foram observadas diferenças entre os percentuais apurados, na forma 

abaixo, com aqueles apresentados no Anexo XVI do RREO da Deliberação TCE-RJ n.º 

222/02, temos: 

 
Em % 

Descrição Apurado na PC

Apurado no 

Anexo X VI do 

RREO

Diferença

Despesas com Súde - Artigo 77 

do ADCT
35,00 32,43 2,57

    
 Fonte: Anexo XVI do RREO (fls. 720 ) 

 

IX – Quanto a ausência de equilíbrio financeiro e atuarial, do regime próprio de 

previdência social dos servidores públicos, no exercício em epígrafe, gerando 

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

conforme a seguir demonstrado: 

 

Descrição Valor (R$)

Receitas Previdenciárias 11.099.600,00

Despesas Previdenciárias 21.001.500,00

Déficit -9.901.900,00  
 

X - Impossibilidade de análise dos gastos com pessoal ativo e inativo de acordo 

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

devido a ausência da documentação necessária; 

 
XI – NÃO atendimento integral e tempestivo ao Ofício Regularizador n.º 010 - 7ª 

IRE de 08/07/2005, acarretando a ausência nos autos da seguinte documentação: 

 
 Demonstrativo das despesas realizadas, na forma do Anexo Único, das despesas 

realizadas no ensino fundamental à conta de recursos do FUNDEF, conforme o  inciso III,  

artigo 1º  da Deliberação TCE/RJ n.º 210/99; 

 

 Parecer emitido pelo Conselho a que se refere o artigo 4º da Lei 9.424/96, a 

propósito da repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo, conforme o 

inciso IV,  artigo 1º  da Deliberação TCE-RJ n.º 210/99; 

 

 Cópias das Atas das Audiências Públicas realizadas até o final dos meses de maio, 

setembro e fevereiro, conforme parágrafo único, inciso I, artigo 8º da Deliberação TCE-RJ 

n.º 218/00; 

 
 Demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas, quando cabíveis, por 

ocasião do desdobramento das receitas em metas bimestrais de arrecadação, na forma dos 

artigos 13 e 58 da Lei Complementar 101/00, conforme o parágrafo único, inciso II, artigo 

8º da Deliberação TCE-RJ n.º 218/00; 

 

 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos 

Servidores Públicos, na forma do Anexo V, do 6º bimestre ou 2º semestre de 2004, do 

RREO da Deliberação TCE n.º 222/02, conforme o inciso II, artigo 3º da Deliberação 

TCE-RJ n.º 218/00; 

 

 Demonstrativo dos Restos a Pagar, na forma do Anexo VI, do 3º quadrimestre ou 2º 

semestre de 2004, do RGF da Deliberação TCE-RJ n.º 222/02, de maneira consolidada, 

conforme a alínea “b”, inciso III, artigo 4º da Deliberação TCE-RJ n.º 218/00 c/c o artigo 

19 da Deliberação TCE-RJ n.º 222/02; 
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Fundo Municipal de Prevenção e Tratamento de Dependente Químico de São Gonçalo 

 

 Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as categorias 

econômicas – ANEXO 2 – Adendo III da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 do 

mesmo diploma legal; 

 

 Programa de Trabalho - ANEXO 6 - Adendo V da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e 

Subprogramas por Projetos e Atividades - ANEXO 7 - Adendo VI da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o 

vínculo com os recursos - ANEXO 8 - Adendo VII da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme 

artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10 da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 da Lei Federal 

n.º 4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Orçamentário - ANEXO 12 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 

101 do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Financeiro – ANEXO 13 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 

do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Patrimonial - ANEXO 14 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 

do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstração das Variações Patrimoniais – ANEXO 15 da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstrativo da Dívida Flutuante – ANEXO 17 da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de São Gonçalo 

 

 Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as categorias 

econômicas – ANEXO 2 – Adendo III da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 do 

mesmo diploma legal; 

 

 Programa de Trabalho - ANEXO 6 - Adendo V da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e 

Subprogramas por Projetos e Atividades - ANEXO 7 - Adendo VI da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o 

vínculo com os recursos - ANEXO 8 - Adendo VII da Lei Federal  n.º 4.320/64, conforme 

artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10 da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 
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 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 da Lei Federal 

n.º 4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Orçamentário - ANEXO 12 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 

101 do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Financeiro – ANEXO 13 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 

do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Patrimonial - ANEXO 14 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 

do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstração das Variações Patrimoniais – ANEXO 15 da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstrativo da Dívida Flutuante – ANEXO 17 da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

Fundo Municipal para o Desporto de São Gonçalo 

 

 Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as categorias 

econômicas – ANEXO 2 – Adendo III da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 do 

mesmo diploma legal; 

 

 Programa de Trabalho - ANEXO 6 - Adendo V da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e 

Subprogramas por Projetos e Atividades - ANEXO 7 - Adendo VI da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o 

vínculo com os recursos - ANEXO 8 - Adendo VII da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme 

artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10 da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 da Lei Federal 

n.º 4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Orçamentário - ANEXO 12 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 

101 do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Financeiro – ANEXO 13 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 

do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Patrimonial - ANEXO 14 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 

do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstração das Variações Patrimoniais – ANEXO 15 da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstrativo da Dívida Flutuante – ANEXO 17 da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 
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 Fundo Municipal para o Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo 

 

 Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as categorias 

econômicas – ANEXO 2 – Adendo III da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 do 

mesmo diploma legal; 

 

 Programa de Trabalho - ANEXO 6 - Adendo V da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e 

Subprogramas por Projetos e Atividades - ANEXO 7 - Adendo VI da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o 

vínculo com os recursos - ANEXO 8 - Adendo VII da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme 

artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10 da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 da Lei Federal 

n.º 4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Orçamentário - ANEXO 12 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 

101 do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Financeiro – ANEXO 13 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 

do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Patrimonial - ANEXO 14 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 

do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstração das Variações Patrimoniais – ANEXO 15 da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstrativo da Dívida Flutuante – ANEXO 17 da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

Fundo Municipal para o Turismo de São  Gonçalo 

 

 Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as categorias 

econômicas – ANEXO 2 – Adendo III da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 do 

mesmo diploma legal; 

 

 Programa de Trabalho - ANEXO 6 - Adendo V da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e 

Subprogramas por Projetos e Atividades - ANEXO 7 - Adendo VI da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o 

vínculo com os recursos - ANEXO 8 - Adendo VII da Lei Federal  n.º 4.320/64, conforme 

artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10 da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 



TCE-RJ 

PROCESSO  nº 217.401-5/05 

RUBRICA             Fls.: 1414 

 

 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 da Lei Federal 

n.º 4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Orçamentário - ANEXO 12 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 

101 do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Financeiro – ANEXO 13 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 

do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Patrimonial - ANEXO 14 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 

do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstração das Variações Patrimoniais – ANEXO 15 da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstrativo da Dívida Flutuante – ANEXO 17 da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 

Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo 

 

 Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as categorias 

econômicas – ANEXO 2 – Adendo III da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 do 

mesmo diploma legal; 

 

 Programa de Trabalho - ANEXO 6 - Adendo V da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e 

Subprogramas por Projetos e Atividades - ANEXO 7 - Adendo VI da Lei Federal  n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o 

vínculo com os recursos - ANEXO 8 - Adendo VII da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme 

artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10 da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 da Lei Federal 

n.º 4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Orçamentário - ANEXO 12 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 

101 do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Financeiro – ANEXO 13 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 

do mesmo diploma legal; 

 

 Balanço Patrimonial - ANEXO 14 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 

do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstração das Variações Patrimoniais – ANEXO 15 da Lei Federal n.º 

4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstrativo da Dívida Flutuante – ANEXO 17 da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 
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Fundo Municipal para Infância e Adolescência de São Gonçalo 

 

 Balanço Financeiro – ANEXO 13 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 101 

do mesmo diploma legal; 

 

 Demonstrativo da Dívida Flutuante – ANEXO 17 da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

Instituto de Previdência e Assistência Social de São Gonçalo  

 

 Demonstrativo da Dívida Flutuante – ANEXO 17 da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 Lei Complementar Federal n.º 101/00 (LRF) 

 

 Relatório sobre o desempenho da arrecadação em relação à previsão, com destaque 

para as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à 

sonegação, para as ações de recuperação de créditos nas instâncias  administrativas e 

judicial, bem como das demais medidas para o incremento das receitas tributárias, na 

forma do artigo 13 da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

 Cópia do Plano de Saúde do Município elaborado em conformidade com a Lei 

Orçamentária, contemplando todas as ações e serviços públicos de saúde financiadas pelo 

ente da Federação, observadas as diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho 

Municipal de Saúde, na forma do inciso III, artigo 4º da Lei Federal n.º 8.142/90 c/c 

artigos 36 e 37 da Lei Federal n.º 8.080/90; 

 

 Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos 

recursos destinados à ações e serviços públicos de saúde, na forma do § 3º, artigo 77 do 

ADCT; 

 

 Demonstrativos da Receita – Recursos Vinculados referentes à Saúde, na forma do 

Quadro II. Demonstrativo Consolidado abrangendo todos os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; 

 

 Demonstrativos da Despesa com Saúde – Fonte de Recursos, na forma do Quadro 

III.  Demonstrativo Consolidado abrangendo todos os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; 

 

 Demonstrativos da Receita – Recursos Vinculados referentes à Educação, na forma 

do Quadro IV. Demonstrativo Consolidado abrangendo todos os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; 

 

 Demonstrativos da Despesa com Educação – Fonte de Recursos, na forma do 

Quadro V. Demonstrativo Consolidado abrangendo todos os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; 

 

 Demonstrativos Consolidado das Despesas com Inativos e Pensionistas da 

Educação Custeados por Recursos Próprios registrados em outras Funções que não a 

Função Educação – 12, na forma do Quadro VI; 

 

 Demonstrativo da Movimentação dos Recursos referentes ao FUNDEF, na forma 

do Quadro VII; 
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 Demonstrativos das Receitas e Despesas inerentes à Compensação Financeira 

Decorrentes da Exploração de Recursos Naturais, na forma do Quadro VIII.  

Demonstrativo Consolidado abrangendo todos os órgãos e entidades da Administração 

Direta e Indireta do Poder Executivo; 

 

 Demonstrativo das Transferências Financeiras realizadas com a Compensação 

Financeira Decorrentes da Exploração de Recursos Naturais aos demais órgãos e 

entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, na forma do Quadro 

IX; 

 

 Demonstrativo das Despesas realizadas com os Recursos Oriundos das 

Transferências Financeiras efetuadas com a Compensação Financeira Decorrentes da 

Exploração de Recursos Naturais aos demais órgãos e entidades da Administração Direta 

e Indireta do Poder Executivo, na forma do Quadro X; 

 

 Demonstrativo dos Saldos Financeiros Inerentes à Compensação Financeira 

Decorrentes da Exploração de Recursos Naturais, na forma do Quadro XI. Demonstrativo 

Consolidado abrangendo todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta 

do Poder Executivo; 

 

 Demonstrativo da aplicação dos recursos dos royalties por natureza de despesa. 

 

 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada da Prefeitura Municipal 

referente ao exercício de 2003 - ANEXO 10 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme artigo 

101 do mesmo diploma legal; 

 

 

II - Emissão de PARECER PRÉVIO  FAVORÁVEL à aprovação das Contas do 

Chefe do Poder Legislativo do Município de SÃO GONÇALO, Sr. JOSÉ ROBERTO 

PINTO CORDEIRO, referentes ao exercício de 2004. 

 

 

A SUM, em reexame às fls. 1084, concorda com a proposição manifestada pela 

Inspetoria. 

 

Tal posicionamento expresso pela SUM foi acolhido pela SGE (fls. 1086). 

 

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

Machado Medeiros, em parecer às fls. 1087, manifesta-se de acordo com a SGE. 

 

Ressalte-se que, conforme o artigo 123 do Regimento Interno e a Deliberação TCE nº 

199/96, a data de julgamento destas Contas (06/12/2005) foi publicada em Pauta Especial no 

Diário Oficial do Estado de 16/11/2005. Através desta foi aberta vista dos autos com prazo 

para apresentação de razões de defesa até 01/12/2005.  

 

Não houve manifestação dos responsáveis em razão da publicação da referida pauta 

até a data estipulada 

 

Contudo, em 06/12/2005 não houve Sessão Plenária nesta Corte de Contas 

(fls. 1089). 
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Desta forma, nova data de julgamento destas Contas (03/01/2006) foi publicada em 

Pauta Especial no Diário Oficial do Estado de 08/12/2005. Através desta foi aberta vista dos 

autos com prazo para apresentação de razões de defesa até 29/12/2005.  

 

Atendendo à referida publicação, compareceu a meu gabinete Procurador 

devidamente habilitado do Prefeito de São Gonçalo em 2004, tendo sido fornecido ao mesmo 

cópias de partes dos autos e do Relatório do Corpo Instrutivo, conforme atestam os 

documentos de fls. 1090 a 1092. 

 

Em Sessão de 03/01/2006, tendo em vista o fato de que o Processo TCE nº 203.772-

2/05, que trata de Inspeção Extraordinária realizada no Poder Executivo do Município de São 

Gonçalo, a fim de coletar as informações referentes ao encerramento do exercício financeiro 

de 2004 (em especial as disposições do art. 42 da LRF), ainda se encontrava em fase de 

instrução, conforme voto por mim prolatado, o Plenário desta Corte assim se manifestou: 

 

 
Pelo sobrestamento do exame das presentes Contas de Administração Financeira 

do Município de São Gonçalo – Exercício de 2004. 

 

 

Ocorre que em Sessão de 03/01/2006, o processo da referida Inspeção foi apreciado 

em Plenário, quando então assim foi decidido: 

 

 
I – Pela  ANEXAÇÃO  do  presente   ao  Processo   TCE/RJ  nº 217.401- 5/05 que 

trata das Contas de Administração Financeira do Município de São Gonçalo – exercício 

de 2004; 

 

 

II – Pela DETERMINAÇÃO à Inspetoria Competente para que, utilizando-se das 

informações constantes no presente, referentes  ao cumprimento do determinado no art. 42 

da LC nº 101/00, aprecie o Processo que trata das Contas de Administração Financeira do 

Município de São Gonçalo – exercício de 2004 (TCE/RJ nº 217.401- 5/05),  sugerindo, de 

forma conclusiva,  emissão de Parecer Prévio.  

 

 

Desta forma, a 7ª IRE procedeu ao reexame dos autos, considerando os dados da 

Inspeção em destaque e também os novos documentos e esclarecimentos apresentados pelo 

jurisdicionado em face da publicação de Pauta Especial (Documento TCE nº 44.166-6/05). 

 

A Inspetoria manteve sua sugestão de emissão de Parecer Prévio Contrário à 

aprovação das contas do Poder Executivo e de Parecer Prévio Favorável à aprovação das 

contas do Poder Legislativo. Quanto às contas do Poder Executivo, foi descaracterizada a 

segunda irregularidade anteriormente tipificada (impossibilidade de análise do percentual 

gasto do FUNDEF com a remuneração do magistério do ensino fundamental). Todavia, nova 

irregularidade veio a ser detectada, conforme abaixo reproduzido (fls. 1393 a 1398): 
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II  – Não cumprimento do artigo 42 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF.  

 

                                                                                            Em R$ 

Total das Disponibilidades 

de Caixa em 31/12/2004 

Total das Obrigações de 

despesa Contraídas  

Insuficiência de Caixa - 

31/12/2004 – Art. 42 LRF 

(4.706.422,34) (15.051.809,37) 19.758.231,71 

Fonte: Planilha de Avaliação às fls. 554do Processo TCE-RJ nº 203.772-2/05 

 

Em decorrência desta irregularidade, foi sugerido: 

 

 
III – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público, tendo em vista o não 

cumprimento ao artigo 42 da Lei Federal nº 101/2002 - LRF, o que pode vir a caracterizar 

Crime Contra as Finanças Públicas do Ex-Prefeito Municipal de São Gonçalo - Sr. 

HENRY CHARLES CALVERT, acompanhado de cópia digitalizada desta Prestação de 

Contas de Administração Financeira.   

 

 

As impropriedades de nº
s
 I e X também foram descaracterizadas. Aquela de nº XI foi 

renumerada, passando a ter a seguinte redação: 

 

 
IX – NÃO atendimento integral e tempestivo ao Ofício Regularizador n.º 010 -  

7ª IRE de 08/07/2005, acarretando a ausência nos autos da seguinte documentação: 

 

 Parecer emitido pelo Conselho a que se refere o artigo 4º da Lei 9.424/96, a 

propósito da repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo, conforme 

o inciso IV,  artigo 1º  da Deliberação TCE-RJ n.º 210/99; 

 

 Demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas, quando cabíveis, por 

ocasião do desdobramento das receitas em metas bimestrais de arrecadação, na 

forma dos artigos 13 e 58 da Lei Complementar 101/00, conforme o parágrafo 

único, inciso II, artigo 8º da Deliberação TCE-RJ n.º 218/00; 

 

Fundo Municipal para Infância e Adolescência de São Gonçalo 

 

 Demonstrativo da Dívida Flutuante – ANEXO 17 da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

Instituto de Previdência e Assistência Social de São Gonçalo  

 

 Demonstrativo da Dívida Flutuante – ANEXO 17 da Lei Federal n.º 4.320/64, 

conforme artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

Lei Complementar Federal n.º 101/00 (LRF) 

 

 Relatório sobre o desempenho da arrecadação em relação à previsão, com destaque 

para as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à 

sonegação, para as ações de recuperação de créditos nas instâncias  

administrativas e judicial, bem como das demais medidas para o incremento das 

receitas tributárias, na forma do artigo 13 da Lei Complementar Federal n.º 

101/00; 
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 Cópia do Plano de Saúde do Município elaborado em conformidade com a Lei 

Orçamentária, contemplando todas as ações e serviços públicos de saúde 

financiadas pelo ente da Federação, observadas as diretrizes básicas estabelecidas 

pelo Conselho Municipal de Saúde, na forma do inciso III, artigo 4º da Lei Federal 

n.º 8.142/90 c/c artigos 36 e 37 da Lei Federal n.º 8.080/90; 

 

 Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos 

recursos destinados à ações e serviços públicos de saúde, na forma do § 3º, artigo 

77 do ADCT; 

 

 Demonstrativos da Receita – Recursos Vinculados referentes à Saúde, na forma do 

Quadro II. Demonstrativo Consolidado abrangendo todos os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; 

 

 Demonstrativos da Despesa com Saúde – Fonte de Recursos, na forma do Quadro 

III.  Demonstrativo Consolidado abrangendo todos os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; 

 

 Demonstrativos da Receita – Recursos Vinculados referentes à Educação, na forma 

do Quadro IV. Demonstrativo Consolidado abrangendo todos os órgãos e 

entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; 

 

 Demonstrativos da Despesa com Educação – Fonte de Recursos, na forma do 

Quadro V. Demonstrativo Consolidado abrangendo todos os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; 

 

 Demonstrativos Consolidado das Despesas com Inativos e Pensionistas da 

Educação Custeados por Recursos Próprios registrados em outras Funções que não 

a Função Educação – 12, na forma do Quadro VI; 

 

 Demonstrativo da Movimentação dos Recursos referentes ao FUNDEF, na forma 

do Quadro VII; 

 

 Demonstrativos das Receitas e Despesas inerentes à Compensação Financeira 

Decorrentes da Exploração de Recursos Naturais, na forma do Quadro VIII.  

Demonstrativo Consolidado abrangendo todos os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; 

 

 Demonstrativo das Transferências Financeiras realizadas com a Compensação 

Financeira Decorrentes da Exploração de Recursos Naturais aos demais órgãos e 

entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, na forma do 

Quadro IX; 

 

 Demonstrativo das Despesas realizadas com os Recursos Oriundos das 

Transferências Financeiras efetuadas com a Compensação Financeira Decorrentes 

da Exploração de Recursos Naturais aos demais órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, na forma do Quadro X; 

 

 Demonstrativo dos Saldos Financeiros Inerentes à Compensação Financeira 

Decorrentes da Exploração de Recursos Naturais, na forma do Quadro XI. 

Demonstrativo Consolidado abrangendo todos os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; 

 

 Demonstrativo da aplicação dos recursos dos royalties por natureza de despesa. 

 



TCE-RJ 

PROCESSO  nº 217.401-5/05 

RUBRICA             Fls.: 1420 

 

 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada da Prefeitura Municipal 

referente ao exercício de 2003 - ANEXO 10 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme 

artigo 101 do mesmo diploma legal; 

 

 

A SUM, em reexame, em face dos novos documentos enviados, retificou os gastos 

com ensino, assim: 

 

 
Na verificação dos gastos com educação realizada às fls. 1037/1041, foi utilizado o 

Anexo 8 da Lei nº 4.320/64 face a ausência do Anexo Único da Deliberação TCE nº 

210/99. Encaminhado o referido documento, apresentamos novos demonstrativos da 

receita destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino: 

 

 

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino 

 

                                                                                                    Em R$ 

Total das despesas com ensino  101.594..634,51 

Deduções   

(-) Educação Especial  (20.400,00) 

(-) Despesas vinculadas à educação  (74.946.367,04) 

Fundef 66.822.645,42  

Vinculadas à Contribuição Social do Salário 

Educação 

6.278.687,44  

Outras despesas vinculadas à educação 1.845.034,18  

(=) Total das despesas vinculadas às receitas 

resultantes de impostos 

 26.627.867,47 

(+) Receita destinada à formação do Fundef  13.810.717,39 

(=)Total das despesas consideradas para fins de 

limite constitucional 

 40.438.584,86 

Percentual das receitas resultantes de impostos na 

manutenção e desenvolvimento do ensino 

 26,47 

Fonte: fls. 1040/1041 e 1150. 
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Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental 

                                                                                                                                    Em R$ 

Total das despesas com ensino Fundamental  99.708.973,51 

Deduções  (74.946.367,04) 

(-) Fundef 66.822.645,42  

(-) Vinculadas à Contribuição Social do Salário 

Educação 

6.278.687,44  

(-) Outras despesas vinculadas à educação 1.845.034,18  

(=) Total das despesas  com ensino fundamental  24.762.606,47 

(+) Receita destinada à formação do Fundef  13.810.717,39 

(=)Total das despesas com ensino fundamental 

consideradas para fins de limite constitucional 

 38.573.323,86 

Percentual das despesas com MDE no ensino 

fundamental 

 100,99 

                Fonte: fls. 1040/1041 e 1150. 

 

Verificamos ainda que, por um lapso, ficou registrado às fls. 1392 a impossibilidade 

da verificação do art. 60, § 5º do ADCT c/c art. 7º da Lei Federal nº 9.424/96, do limite de 

60% da aplicação dos recursos do Fundef em gastos com remuneração de profissionais em 

efetivo exercício de suas atividades, devendo ser desconsiderado, em face do reexame de 

fls. 1381. 

 

 

Concluindo sua análise, a SUM expressa concordância com as sugestões da 

Inspetoria, acrescentando, contudo, o seguinte item (fls. 1402): 

 
IV - pela determinação à Secretaria Geral das Sessões – SSE, para que, após 

emissão de parecer prévio, o processo TCE n.º 203.772-2/05, do relatório da inspeção 

extraordinária, que serviu de subsídio para análise da prestação de contas e encontra-se 

anexado a este, por decisão plenária, seja encaminhado à CPG/A para arquivamento. 

 

A SGE e o Ministério Público junto a este Tribunal, representado pelo Procurador 

Horacio Machado Medeiros (fls. 1403 e 1404) manifestaram-se de acordo com a SUM. 

 

Considerando a nova irregularidade apontada, conforme o artigo 123 do Regimento 

Interno e a Deliberação TCE nº 199/96, a data de julgamento destas Contas (08/08/2006) foi  

publicada em Pauta Especial no Diário Oficial do Estado de 17/07/2006. Através desta foi 

aberta vista dos autos com prazo para apresentação de razões de defesa até 03/08/2006.  

 

Não houve qualquer manifestação do responsável em razão da publicação da referida 

pauta especial. 

 

 

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

Município de São Gonçalo, exercício de 2004, incluindo as disposições introduzidas pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual acolho a análise de fls. 1020 a 1069, efetuando, 

todavia, os devidos acréscimos e retificações que entendo necessários à fundamentação de 

meu Parecer.  

 

Conforme disposto no artigo 56 da Lei Responsabilidade Fiscal, os Poderes do 

Município receberão Parecer Prévio em separado. Desta forma, destaco a seguir os pontos 

relativos aos Poderes Executivo e Legislativo que subsidiaram a emissão dos respectivos 

pareceres.  

 

 

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1.1 – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

O Município de São Gonçalo, consoante dados informados pelo TCU, através da 

Decisão Normativa nº 38 – DOU de 02/07/01, possui 889.828 habitantes. 

 

A organização administrativa municipal subdivide-se nos órgãos/entidades 

discriminados a seguir: 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 Prefeitura Municipal  

 Câmara Municipal 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

 Fundo Municipal de Defesa Civil 

 Fundo Municipal para Infância e Adolescência  

 Fundo Municipal de Assistência Social  

 Fundo Municipal de Prevenção e Tratamento de Dependente Químico  

 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

 Fundo Municipal para o Desporto  

 Fundo Municipal para o Desenvolvimento Urbano  

 Fundo Municipal para o Turismo  

 Fundo Municipal de Saúde 

 Fundação Municipal de Saúde 

 Fundação Municipal de Apoio à Educação e Assistência à Infância e Adolescência 

 Fundação de Artes  

 Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores 
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Acolho integralmente o posicionamento do Corpo Instrutivo em destacar a 

importância dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e Relatórios da Gestão 

Fiscal como fonte de informação subsidiária à análise das Contas de Gestão, à medida em que, 

ao se configurarem em instrumentos de transparência da gestão, possibilitam não só um 

acompanhamento das atividades orçamentárias e financeiras do Município durante o 

exercício, incluindo o atendimento a limites legais existentes, bem como a prevenção de 

riscos e correção de desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas. 

 

Neste sentido é fundamental que os jurisdicionados observem não só os prazos 

previstos na Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para 

divulgação dos resultados e remessa destes ao Tribunal, mas, principalmente, adotem 

controles eficientes que permitam que os demonstrativos elaborados efetivamente espelhem a 

realidade municipal, devidamente conciliados com os demonstrativos contábeis, de forma a 

garantir a transparência e responsabilidade na gestão fiscal, preconizadas nos arts. 1º e 48 da 

Lei Complementar nº 101/00.  

 

O Corpo Instrutivo apontou às fls. 1023 e 1024, inicialmente, identidade entre os 

valores das receitas tributárias e de transferências correntes e despesas com pessoal, 

constantes dos demonstrativos contábeis enviados, e aqueles refletidos no Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária. Todavia, registrou que tais fontes não contemplavam os dados das 

seguintes unidades municipais (fls. 1027): 

 

 
 Fundo Municipal de Prevenção de Dependentes Químicos de São Gonçalo 

 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo; 

 Fundo Municipal de Desporto de São Gonçalo; 

 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de São 

Gonçalo; 

 Fundo Municipal de Turismo de São Gonçalo 

 Fundo Municipal de Apoio a Infância e Adolescência de São Gonçalo 

 Fundo Municipal de Defesa Civil de São Gonçalo 

 
No entanto, tal ausência não compromete os números apurados no que se refere 

ao atendimento aos limites constitucionais e legais e que, conforme comentado em item 

anterior, o montante das Receitas e das Despesas evidenciadas no Anexo I do RREO está 

consistente com os valores constantes do Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64, 

entendemos que tal falha deverá constar como item de ressalva/impropriedade quando 

da conclusão do processo. 

 

 

Através do Documento TCE nº 44.166-6/05 (resposta à Pauta Especial publicada), o 

jurisdicionado esclareceu não ter havido movimentação em tais fundos durante o exercício de 

2004, razão pela qual não constam suas movimentações dos dados consolidados. 

 

Foram apuradas diversas inconsistências ao confrontar os valores obtidos através dos 

informes mensais do SIGFIS com os apresentados neste processo, conforme planilhas 

acostadas às fls. 693 a 704. Relativamente a tais divergências, é preciso ressaltar que, em 

algumas verificações, estas montaram em valores substanciais. Eis alguns exemplos: 
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PREFEITURA DE SÃO GONÇALO 

ITEM SIGFIS DADOS 

CONTÁBEIS 

(CONTAS) 

DIFERENÇA 

Total das receitas 5.780.290.936,60 89.175.846,56 5.691.115.090,04 

Despesas por função 100.888.816,12 236.286.749,80 (135.397.933,68) 

 

Tratam-se pois, respectivamente, de diferenças de 6.381,9% e de 57,3%, tomando 

por base o valor contábil. Desta forma, deverão ser verificados pelo Município os fatos que 

motivaram tais ocorrências, que acabaram por descaracterizar completamente as informações 

constantes do SIGFIS relativas à execução orçamentária municipal de 2004. 

 

Com relação aos elementos previstos nas Deliberações TCE-RJ nºs 218/00 

(consoante estabelecido pela Lei Complementar nº 101/00), foi apontado às fls. 1025: 

 

 
Nota-se pelo quadro a seguir que o Município procurou obedecer parcialmente à 

Lei Federal Complementar nº 101/00, tendo providenciado alguns os elementos solicitados 

nos incisos I, II e III do art. 8º da Del. TCE-RJ  nº 218/00, bem como dos arts. 4º (§ 1º), 8º, 

9º (§ 4º), 13, 14(I e II), 45 e 58, todos da LRF: 

 
Elementos Fls. Observação 

Cópias das atas das audiências públicas realizadas até o final de maio, 

setembro e fevereiro (§ 4º, artigo 9º da LRF c/c inciso I, artigo 8º da 

Deliberação TCE-RJ n.º 218/00) 

-- Não consta dos autos 

Demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas especificadas, 

quando cabíveis, por ocasião do desdobramento das receitas em metas 

bimestrais de arrecadação, na forma prevista nos artigos 13 e 58 da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00 (inciso II, artigo 8º da Deliberação 

TCE-RJ n.º 218/00), acompanhado do Relatório sobre o desempenho da 

arrecadação em relação à previsão, com destaque para as providências 

adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à 

sonegação, para as ações de recuperação de créditos nas instâncias 

administrativas e judicial, bem como das demais medidas para o 

incremento das receitas tributárias 

-- Não consta dos autos 

Relatório dos Projetos concluídos e em conclusão, contendo 

identificação, data de início, data de conclusão, quando couber, e 

percentual de realização física, nos termos do parágrafo único do artigo 

45 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 (inciso III, artigo 8º da 

Deliberação TCE-RJ n.º 218/00) 

939/941  

Demonstrativo da programação financeira e o cronograma de execução 

mensal de desembolso do exercício em referência (artigo 8º da LRF) 
963/965  

Demonstrativo da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em referência e os dois seguintes, atendidos os requisitos 

previstos na LDO e a pelo menos uma das condições fixadas nos inciso 

I e II do artigo 14 da LC n.º 101/00, em caso de haver concessão ou 

ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária da qual 

decorra renúncia de receita 

-- Não consta dos autos 

 

 

 

Com a publicação de Pauta Especial permaneceu tipificada a impropriedade quanto 

ao não envio do segundo item do quadro anterior. 
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Destaque-se que também deixaram de ser enviados outros documentos pelo 

jurisdicionado, conforme relação elaborada pelo Corpo Instrutivo às fls. 1395/1398. Tendo em 

vista que o atendimento ao ofício regularizador foi determinado à atual gestão, não 

considerarei o fato impropriedade nestas contas. 

  

O Relatório do Controle Interno Municipal (fls. 993 a 1015) é instrumento que vem 

em auxílio às funções desta Corte. Os técnicos deste Tribunal apontaram que o mesmo foi 

observado em suas análises (fls. 1056). 

 

 

 

1.2 –  PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, LEI DE 

ORÇAMENTO E ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

 

O Plano Plurianual foi aprovado pela Lei Municipal nº 039 de 27/11/2001.  

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluindo os anexos de metas e riscos fiscais, 

conforme determinado, respectivamente, nos §§ 1º e 3º do art. 4º da LRF, foi aprovada pela 

Lei Municipal nº 025 de 08/08/2003. Cópia da mesma foi acostada às fls. 341. A referida 

legislação estabeleceu em seu art. 22 que os valores destinados à Reserva de Contingência 

deveriam corresponder a até 3% (três por cento) da receita corrente líquida. Foi definida a 

forma de utilização de tal reserva no mesmo art. 22, qual seja, o atendimento a passivos 

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.  

 

O Orçamento do Município de São Gonçalo para o exercício de 2004 foi aprovado 

pela Lei Municipal nº 047 de 17/12/2003, prevendo a receita e fixando a despesa em 

R$ 334.085.587,00 (valor líquido, ou seja, já descontada a transferência compulsória ao 

FUNDEF). Deste valor, R$ 2.677.331,00 são relativos à Reserva de Contingência constituída. 

Este valor atende ao disposto na LDO, na medida em que é inferior ao montante equivalente a 

3% da receita corrente líquida obtida pelos valores orçados (receitas correntes sem repasse ao 

FUNDEF: R$ 305.206.127; exclusões – receitas de contribuições: R$ 18.641.065; receita 

corrente líquida: R$ 286.565.062)  

 

Cumpre salientar que os três instrumentos citados foram enviados previamente a esta 

Corte para análise. 

 

Foram autorizadas, por intermédio da LOA: 

 

- a abertura de créditos suplementares até o montante equivalente a 60% do 

orçamento (orçamento fiscal e da seguridade social) – art. 8º (Despesa total fixada 

- R$ 334.085.587,00 – 60% desta – R$ 200.451.352,20); 
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- o parágrafo único do referido art. 8º determina que “...Excluem-se da base de 

cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondes à 

amortização e encargos da dívida e às despesas financeiras com operações de 

crédito contratadas e a contratar”. Observando estritamente o texto legal, tem-se 

que a base de cálculo citada é o valor orçado, excluindo-se deste os valores 

referidos, chega-se a uma base de R$ 330.710.973,00 

em R$  

    Valor orçado - LOA 334.085.587,00  

(-) Despesa fixada – amortização da dívida (3.215.614,00) 

(-) Despesa fixada – juros encargos da dívida (159.000,00) 

(=) Base de cálculo para determinação do limite de créditos 

suplementares autorizados pela LOA 

330.710.973,00 

Abertura de créditos suplementares autorizados pela 

LOA (60% da base de cálculo) 

198.426.583,80 

 

- o limite acima discriminado, segundo o art. 9º 

 
(...) não será onerado quando o crédito se destinar a: 

I – atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal, Encargos Sociais e 

pagamento de despesas decorrentes de Precatórios Judiciais, amortização e juros da 

dívida mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações; 

II – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e 

Convênios; 

III – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas 

em Programas de Trabalho das Funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas 

de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o 

cancelamento de dotações das respectivas funções; 

IV – incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2003, e o 

excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEF, 
quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta 

Lei 

 

.  

- a realização de operações de crédito por antecipação de receita (não há menção 

explícita a valores – art. 12); 

 

- a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e 

habitação em áreas de baixa renda (art. 13); 

 

- “... a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de 

crédito para aplicação  em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as 

contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a 

realização destes financiamentos” (art. 14); 
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- o art. 16 autorizou o Poder Executivo a 

 

 
(...) tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura 

organizacional ou na legal ou regimental de órgãos de Administração Direta ou de 

entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à 

modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, 

Programas de Trabalho e Elementos de Despesa necessários à redistribuição dos saldos 

de dotações, inclusive criando cargos em comissão por transformações de outros, sem 

aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.  

 

 

As exclusões contidas no art. 9º da Lei de Orçamento tornam ilimitados os montantes 

dos créditos suplementares passíveis de abertura. Destarte, tal disposição contraria o inciso 

VII do art. 167 da Constituição Federal, que veda, expressamente, “... a concessão ou 

utilização de créditos ilimitados”. 

 

 

Quanto à autorização para realização de operações de crédito por antecipação de 

receita orçamentária (art. 12), há que se destacar que a LRF, na alínea “b” do inciso IV do art. 

38, proíbe sua contratação em fim de mandato de Prefeito Municipal. 

 

 

O art. 16, acima transcrito, autorizou o Poder Executivo, dentre outras medidas, a 

tomar as medidas necessárias para a criação de programas de trabalho. Incluir um novo 

programa de trabalho no orçamento implica em criar um novo objetivo governamental a ser 

atendido. Retificações deste tipo se caracterizam como créditos especiais, que têm de ser 

autorizados por lei específica e nunca pela própria Lei de Orçamento (§ 8º do art. 165 da CF 

c/c o art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64). Desta forma, tal dispositivo municipal contraria as 

normas vigentes. 

 

 

Quanto à análise específica das autorizações legislativas para abertura de créditos 

adicionais, apurou o Corpo Instrutivo que foram abertos em 2004 créditos suplementares no 

valor total de R$ 134.505.303,94 (sem quaisquer exclusões, conforme relação às fls. 1028 a 

1030). Desta forma, observa-se que tiveram a devida autorização legal para sua realização 

(autorização total na própria LOA de R$ 198.426.583,80, como calculei às fls. 1102). 
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Agregando-se os créditos adicionais em apreço ao orçamento inicial de São Gonçalo, 

tem-se o seguinte orçamento final: 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO 

 

TÍTULO R$ 

(A) ORÇAMENTO INICIAL DO MUNICÍPIO 334.085.587,00 

(B) Créditos Suplementares  (*) 134.505.303,94 

(C) Anulação de Dotações 98.853.235,98 

(D=A+B-C) ORÇAMENTO FINAL DO MUNICÍPIO (**) 369.737.654,96 
 

Notas:  (*) Os créditos suplementares abertos no período tiveram como fonte de recursos: 

 anulações em dotações orçamentárias – R$ 98.853.235,98; 

 excesso de arrecadação – R$ 13.307.622,64; 

 superávit financeiro – R$ 12.648.798,07; 

 convênios – R$ 9.695.647,25 - Muito embora tal fonte de recursos não reste 

prevista na LF nº 4.320,64, há que ser considerada como um ingresso não previsto 

pela administração, uma espécie de excesso em face do planejamento. Caso 

contrário o jurisdicionado se veria impossibilitado de executar programas de 

trabalho a serem custeados com estes ingressos. 

 

 (**) Este valor não coincide com aquele obtido a partir do somatório das autorizações de 

despesas contidas nos Balanços Orçamentários das diversas unidades municipais (fls. 

526, 553, 569, 587, 608, 628, 642, 669 e 683) – R$ 370.033.365.59. A diferença de 

R$ 295.710,63 não pode ser esclarecida a partir dos documentos constantes dos autos, 

indicando até a possibilidade da existência de decretos não remetidos a esta Corte. 

 

Analisando as fontes de recursos que suportaram tais retificações orçamentárias, 

foram explicitadas pelo Corpo Instrutivo as seguintes irregularidades (fls. 1031 e 1032), itens 

estes ensejadores da sua sugestão de emissão de parecer prévio contrário às contas do Poder 

Executivo de São Gonçalo: 

 

 
Todavia, verificamos que foram abertos créditos adicionais suplementares, no valor 

de R$ 12.648.798,07, tendo como fonte de recursos um suposto superávit financeiro do 

exercício de 2003 (Decretos n.º 117/04 e 148/04, às fls. 856 e 868). Destaque-se que tais 

créditos beneficiaram unidades orçamentárias da Administração Direta. Sendo assim, em 

consulta ao Proc. TCE-RJ n.º 272.830-5/04 (Prestação de Contas do Ordenador de 

Despesas Da Prefeitura Municipal de São Gonçalo – Exercício de 2003), constatamos que 

houve, na realidade, um DÉFICIT FINANCEIRO (Ativo Financeiro de R$ 31.344.017,39; 

Passivo Financeiro de R$ 43.427.827,37). Se considerarmos o resultado financeiro 

consolidado do exercício de 2003, conforme consta do Proc. TCE-RJ n.º 272.808-2/04 

(Prestação de Contas da Gestão do Município de São Gonçalo – Exercício de 2003), 

constataremos um DÉFICIT ainda maior (Ativo Financeiro de R$ 34.907.697,67; Passivo 

Financeiro de R$ 63.861.298,11). 
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Por outro lado, também houve abertura de créditos adicionais suplementares, no 

valor de R$ 13.307.622,64, tendo como fonte de recursos o provável excesso de 

arrecadação do exercício de 2004. Contudo, o que se constatou em 31/12/2004 foi que a 

receita arrecadada foi de R$ 295.386.522,24, muito abaixo do que estimava o orçamento 

(R$ 334.085.587,00), gerando uma insuficiência de arrecadação de R$ 38.699.064,76, ou 

seja, 11,6% menor. 

 

Conclui-se, portanto, que houve descumprimento do disposto no art. 167, inciso V, 

da Constituição Federal, com a abertura de crédito suplementar sem a existência de 

recursos correspondentes para tanto. 

 

 

Tendo em vista que os orçamentos são executados por fontes de recursos (lembremos 

que existem receitas vinculadas a certos objetos) e que a autonomia orçamentária e financeira 

de certas unidades deve ser respeitada (administração indireta), entendo que a verificação da 

existência de excesso de arrecadação deve se dar a cada tipo receita e que a verificação do 

superávit financeiro deve ser procurada em cada unidade. 

 

Este preceito é o cerne dos esclarecimentos prestados pelo jurisdicionado, em razão 

da publicação da Pauta Especial de 08/12/2005, com o intuito de elidir a irregularidade 

tipificada. Todavia, mesmo o considerando, a irregularidade em referência não foi no todo 

descaracterizada. As percucientes análises do Corpo Instrutivo sobre tais esclarecimentos, 

com as quais concordo integralmente, estão transcritas a seguir: 

 
1ª Alegação: A abertura de créditos adicionais no montante de R$ 12.648.798,07 

(por intermédio dos Decretos n.º 117/04 e n.º 148/04) teria sido fundamentada em 

superávit financeiro apurado exclusivamente a partir de fontes de recurso vinculadas à 

educação (PNAE e FUNDEF) e destinada a suplementar dotações de despesas 

correspondentes a esta área. Deste modo, a apuração da disponibilidade de recursos para 

abertura de créditos deveria considerar a possibilidade da existência de superávit 

financeiro em contas específicas de recursos vinculados e não somente da totalidade do 

Ativo e Passivo Financeiros do órgão, conforme preceituado no art. 43,  § 2º, da Lei 

Federal n.º 4.320/64. No caso em questão, alega-se que os saldos financeiros, em 

31/12/2003, das contas PNAE e FUNDEF seriam, respectivamente, de R$ 117.233,61 e de 

R$ 16.599.267,88, em ambos os casos, valores inferiores aos utilizados para lastrear a 

abertura de créditos adicionais em exame. Como comprovação do alegado, o 

jurisdicionado juntou o razão da conta Convênio PNAE do exercício de 2003 (fls. 

1112/1115) e, relativamente à conta FUNDEF, encaminhou um demonstrativo (fls. 1116) 

segundo o qual o saldo não comprometido daquela conta somava em 31/12/2003 o 

montante de R$ 8.337.489,04., acompanhado de conciliação, extrato e razão(fls. 

1117/1126). 

 

Análise: Muito embora a tese apresentada pareça razoável, entendemos que a 

documentação encaminhada não dá suporte à alegação. No que se refere à conta do 

Convênio PNAE, foi comprovado apenas o valor do respectivo saldo bancário (não 

conciliado), restando a comprovar suas obrigações pendentes de pagamento ou o “passivo 

financeiro” com recursos vinculados àquela fonte. No caso da conta FUNDEF, de modo 

diverso, foi apresentada a respectiva conciliação bancária e o valor dos compromissos 

financeiros, porém o valor do saldo não comprometido em 31/12/2003 – R$ 8.337.489,04 – 

é bem inferior ao valor dos créditos adicionais que utilizaram esta fonte: 

R$ 12.562.589,77. Além disso, o valor do saldo apresentado pelo jurisdicionado com 

sendo o disponível em 31/12/2003 diverge daquele apurado por esta Inspetoria 

(R$ 1.479.820,05, às fls. 1043). Portanto, a irregularidade anteriormente apontada se 

mantém. 
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2ª Alegação: A abertura de créditos adicionais utilizando recursos provenientes de 

excesso de arrecadação, no valor de R$ 13.307.622,64 (por intermédio dos Decretos n.º 

132/04, n.º 172/04, n.º 175/04, n.º 224/04, n.º 225/04, n.º 241/04 e n.º 247/04), teria sido 

fundamentada em excesso apurado exclusivamente a partir de fontes de recurso vinculadas 

(SAI/AIH, FUNDEF, COSIP) e destinadas a suplementar dotações de despesas pertinentes 

às respectivas áreas. Deste modo, a apuração da disponibilidade de recursos para 

abertura de créditos deveria considerar a possibilidade da existência de excesso de 

arrecadação em contas específicas de recursos vinculados e não somente da totalidade da 

arrecadação do órgão, conforme preceituado no art. 43,  § 3º, da Lei Federal n.º 4.320/64. 

No caso em tela, alega-se que o efetivo excesso de arrecadação das fontes SAI/AIH e 

COSIP foram, respectivamente, de R$ 1.644.809,86 e de R$ 3.744.395,48, enquanto que os 

créditos adicionais abertos com tais recursos somaram R$ 1.154.942,88 e R$ 419.545,52, 

como comprovam os documentos acostados às fls. 1141/1149. No que tange à fonte 

FUNDEF, alega-se que embora a receita arrecadada em 2004 tenha somado R$ 

9.989.651,16 e os créditos adicionais abertos com tal fonte, R$ 11.733.134,24, portanto 

maior, este fato teria ocorrido induzido pelo cálculo da tendência verificada até então, 

como comprovariam os documentos às fls. 1127/1140. Ademais, a frustração da 

arrecadação projetada do FUNDEF não teria prejudicado o equilíbrio da “execução 

financeira” relativamente a esta fonte, conforme estaria demonstrado no quadro às fls. 

1100. 

 

Análise: Da mesma forma que a alegação anterior, esta nos parece, em tese, 

razoável.  Não obstante, analisando os casos concretos, concluímos que a alegação 

relativa às fontes SAI/AIH e COSIP pode ser acolhida. Já a alegação relativa ao FUNDEF 

mostra-se incoerente na medida em que dois dos Decretos que utilizaram esta fonte (n.º 

241/04, às fls. 906, e n.º 247/04, às fls. 908, no total de R$ 4.451.134,24) foram editados, 

respectivamente, em 25/12/2004 e em 30/12/2004, portanto, quando já era perfeitamente 

conhecida a real evolução da arrecadação desta fonte de receita naquele exercício, o que 

invalida o argumento de que havia tendência ao excesso quando da abertura dos créditos 

adicionais. No que concerne ao suposto atenuante de não ter havido comprometimento da 

execução financeira, lembramos que a irregularidade de que se trata foi apurada no 

exame das alterações orçamentárias, em face dos mandamentos constitucionais, nada 

tendo a ver com sua “execução financeira”. Mais correto, para os fins pretendidos pelo 

jurisdicionado,  seria verificar a execução orçamentária dos recursos provenientes do 

FUNDEF, ou seja, comparar a receita auferida no exercício de 2004 (R$ 55.396.255,16) 

com as despesas empenhadas utilizando-se esta fonte (R$ 61.983.685,42). O déficit assim 

constatado seria originado, ao que tudo indica, pela realização de despesas autorizadas 

sem indicação dos recursos correspondentes, confirmando a irregularidade anteriormente 

apontada. 

 

 

 

Assim, destaque-se que: 

 

 não foram verificados superávits financeiros na administração direta – Poder 

Executivo ou nas fontes de recursos vinculadas à educação – PNAE e FUNDEF, 

como alegado pelo jurisdicionado, capazes de suportar os créditos adicionais 

abertos a partir dos Decretos nº
s
117/04 (R$ 86.208,30) e 148/04 

(R$ 12.562.589,77); 
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 conforme relação às fls. 1028 e 1059 foram abertos em 2004 sete decretos (de nºs 

132, 172, 175, 224, 225, 241 e 247) cuja fonte foi o excesso de arrecadação.  

 

Destes, três, apesar de não discriminarem nominalmente a fonte específica que 

os custeou (o que deve se constituir em item de impropriedade na conclusão 

deste voto), dificultando as análises iniciais, foram atribuídos, pelo 

jurisdicionado, às fontes SAI/AIH (Receitas de serviços hospitalares) e COSIP 

(Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública).  

 

Decretos Valor (R$) Fonte de recurso para 

abertura do decreto 

Excesso da respectiva 

fonte de recurso 

132/04 817.341,77 SAI/AIH - 

224/04 337.601,11 SAI/AIH - 

Total 1.154.942,88 SAI/AIH 1.644.809,86 

225/04 419.545,52 COSIP 3.744.395,48 

 

Assim, para tais decretos, o jurisdicionado comprovou a existência dos recursos 

pelos quais os mesmos correram. 

 

Os outros quatro citam a fonte FUNDEF. Comparando o excesso de arrecadação 

observado nesta rubrica, com os créditos aprovados, verifica-se que, nem por 

fonte de recursos houve atendimento ao dispositivo constitucional em apreço  

 
em R$  

A Decreto nº 172/04 4.000.000,00 

B Decreto nº 175/04 3.282.000,00 

C Decreto nº 241/04 2.225.567,12 

D Decreto nº 247/04 2.225.567,12 

E=A+B+C+D Montante total dos créditos suplementares cuja 

fonte de recursos considerada foi o excesso da 

receita do FUNDEF 

11.733.134,24 

F Receita prevista para os recursos do FUNDEF 42.906.604,00 

G Receita efetivamente arrecadada para os recursos 

do FUNDEF 

51.990.832,86 

H=G-F Excesso de arrecadação dos recursos do FUNDEF 9.084.228,86 

I Receita prevista para a remuneração de depósitos 

bancários dos recursos do FUNDEF 

2.500.000,00 

J Receita efetivamente arrecadada para a 

remuneração de depósitos bancários dos recursos 

do FUNDEF 

3.405.422,30 

L=J-I Excesso de arrecadação para a remuneração de 

depósitos bancários dos recursos do FUNDEF 

905.422,30 

M=H+L Total do excesso de arrecadação das receitas 

vinculadas ao FUNDEF 

9.989.651,16 

N=M-E CRÉDITOS ABERTOS SEM RECURSOS 

PARA SUA COBERTURA 

(CONSIDERANDO-SE O EXCESSO 

ESPECÍFICO DA FONTE FUNDEF) 

1.743.483,08 
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Reitere-se os comentários do Corpo Instrutivo quanto ao fato de dois dos 

decretos acima citados (241 e 247 – no total de R$ 4.451.134,24) terem sido 

editados ao fim de dezembro de 2004, quando a receita anual total do FUNDEF 

já era praticamente conhecida. Não cabe pois a alegação de que o Poder 

Executivo utilizou a estimativa da arrecadação. Por fim, é preciso ressaltar que a 

gestão dos recursos do fundo, ao fim do ano, resultou num déficit orçamentário 

de R$ 11.426.390,26 (receita auferida no exercício de 2004 de R$ 55.396.255,16 

frente às despesas empenhadas utilizando-se esta fonte de R$ 66.822.645,42), os 

comentários do item 2.1.2 deste voto complementam as ponderações relativas ao 

FUNDEF. 

 

 

1.3 – FATOS RELEVANTES APONTADOS PELO CORPO INSTRUTIVO E 

OUTROS NOS REGISTROS DAS GESTÕES ORÇAMENTÁRIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO 

 

O Município obteve em 2004 um déficit orçamentário de R$ 9.363.829,15, assim 

obtido: 

 

Descrição Valor (R$) 

 Receitas Arrecadadas 295.386.522,24 

 Despesas Realizadas 304.750.351,39 

 Déficit Orçamentário 9.363.829,15 

                                  

Fonte : Balanço Orçamentário Consolidado, fls. 360. 

 

 

Há que se ressaltar que o Balanço Orçamentário Consolidado do Município não foi 

confeccionado na forma do Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, na medida em que não 

espelha os valores inicialmente previstos para as receitas nem os valores autorizados para as 

despesas. 

 

Conforme comentado, foi apurado no período um déficit de arrecadação total de 

R$ 38.699.064,76 (arrecadação de R$ 295.386.522,24 menos a previsão da receita de 

R$ 334.085.587,00). 

 

Considerando o valor do orçamento final apurado às fls. 1104, a economia 

orçamentária do período foi de R$ 64.987.303,57 (autorização de despesas menos empenhos). 

Todavia, uma vez não ser possível determinar o correto valor da despesa autorizada, tal 

montante pode não ser preciso. 
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Para que a execução orçamentária do ano se desse em equilíbrio, a referida economia 

deveria ser de R$ 74.351.132,66, conforme abaixo demonstrado: 

 
em R$ 

A Déficit de arrecadação 38.699.064,76 

B Autorizações de despesas acima do fixado na LOA 
(1)

 35.652.067,96 

C=A+B Provável déficit orçamentário  74.351.132,72 

D Economia Orçamentária 64.987.303,57 

E=C-D Déficit Orçamentário real do período   9.363.829,15 
 

Nota:  

(1) Diferença entre o orçamento inicial – R$ 334.085.587,00 e o autorizado (final) – 

R$ 369.737.654,96 

 

Observe-se pois que parte dos créditos suplementares abertos sem recursos para sua 

execução se refletem no déficit orçamentário do período. É exatamente neste contexto que a 

publicação de retificações ao orçamento sem a devida fonte é danosa e compromete 

severamente o equilíbrio das contas públicas. 

 

As análises relativas a utilização específica dos recursos do FUNDEF (fls. 1113 a 

1120) e do resultado previdenciário (fls. 1149 e 1150) complementam as ponderações 

relativas ao déficit orçamentário do exercício. 

 

A movimentação financeira dos recursos municipais resultou, ao fim do exercício de 

2004, num saldo financeiro em disponibilidades de R$ 22.290.852,90, resumidamente, assim 

demonstrado: 

 

ITENS R$ 

      Saldo financeiro 31/12/2003 34.907.697,67 

(+) Receitas Orçamentárias – 2004 295.383.030,26 

(-) Despesas Orçamentárias – 2004 304.750.351,39 

(+) Receitas Extra-Orçamentárias – 2004 127.439.885,80 

(-) Despesas Extra-Orçamentárias – 2004 130.689.409,44 

(=) Saldo Financeiro 31/12/2004 22.290.852,90 

 

 

Sobre tais números, apontou o Corpo Instrutivo às fls. 1033: 

 

 
O valor das disponibilidades líquidas a serem transferidas para o exercício de 2005 

evidenciado no demonstrativo acima citado é divergente do valor evidenciado no Balanço 

Patrimonial Consolidado, conforme abaixo demonstrado: 

 

 

- Bal. Finan. Consol. Bancos C/M e Aplic. (fls. 362) - R$ 22.290.852,90 

- Bal. Pat. Consol. Bancos C/M e Aplic. (fls. 363)    -  R$ 22.294.344,88 

- Diferença                                                               -   R$          3.491,98 
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A diferença acima é decorrente dos valores divergentes atribuídos ao saldo em 

Bancos da FUMIA (Bal. Fin. Cons. (fls. 362) – R$ 65.123,60 e Bal. Patr. Cons. (fls. 363) – 

R$ 68.615,58 – Dif. R$ 3491,98). 

 

Este fato deverá ser objeto de questionamento quando da análise da Prestação de 

Contas do Ordenador de Despesas da FUMIA – 2004, tendo em vista que o Balanço 

Financeiro do FUMIA não foi apresentado e o Balanço Patrimonial do Fundo evidencia o 

valor de R$ 68.615,58 (fls. 643). 

 

Consultando a informação da Administração Financeira da Prefeitura de São 

Gonçalo, referente ao exercício passado, verificamos diferença entre "Saldo disp. 

Exercício Anterior", evidenciado no Balanço acima, e o mesmo saldo evidenciado no 

Balanço do exercício passado, no montante de R$ 563,16 (R$ 34.907.697,67 -                         

R$ 34.907.134,51). 

 

 

 A diferença de R$ 3.491,98 acima referenciada, deve-se ao registro, no Balanço 

Financeiro, de um total de receitas orçamentárias de R$ 295.383.030,26, quando, a partir do 

Balanço Orçamentário (fls. 360) obtém-se R$ 295.386.522,24. Especificamente, a diferença 

encontra-se na unidade FUMIA (Fundo Municipal para a Infância e Adolescência), constando 

receitas de R$ 324,52, contra R$ 3.816,50 do Balanço Orçamentário. 

 

 

O Resultado Financeiro do exercício foi deficitário em R$ 19.810.418,11 (Ativo 

Financeiro de R$ 22.294.348,12 menos Passivo Financeiro de R$ 42.104.766,23 – fls. 363 e 

364). Observe-se o reflexo do desequilíbrio orçamentário, em face das retificações 

orçamentárias sem a devida cobertura, no resultado financeiro do período. 

 

 

O Município apresentou, em 31/12/2004 um saldo patrimonial positivo (ativo real 

líquido) de R$ 395.399.854,32 (diferença entre ativos reais – R$ 470.872.051,58 e passivos 

reais – R$ 75.472.197,26), conforme Balanço Patrimonial consolidado às fls. 363 e 364. O 

resultado econômico de 2004 (diferença entre variações ativas – R$ 435.433.132,35 e passivas 

– R$ 357.730.192,03) foi de R$ 77.702.940,32. 

 

 

Agregando-se ao saldo patrimonial obtido em 2003 (R$ 326.158.651,95 – fls. 1034) 

o resultado de 2004 (R$ 77.702.940,32), obtém-se o valor de R$ 403.861.592,27. Há pois uma 

diferença de R$ 8.461.737,95 entre o montante obtido e aquele constante do Balanço 

Patrimonial Consolidado (R$ 395.399.854,32). Tal diferença deve ser retificada, sob pena da 

descaracterização da real situação patrimonial de São Gonçalo. 
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Os valores inscritos em Dívida Ativa até 2004 (item do Ativo Permanente), segundo 

o Balanço Patrimonial, somam R$ 342.547.066,13. Tal valor diverge em R$ 86.164,62 

daquele se obtém a partir do saldo do ano de 2003 e das movimentações de 2004, assim: 

 

 

Descrição Valor (R$)

Saldo do Exercício Anterior 286.521.419,73

Inscrições no Exercício 66.045.719,03

Cobrança 10.106.237,25

Cancelamento 0,00

Saldo  Apurado 342.460.901,51  
Fonte: Demonstrativo das Variações Patrimoniais Consolidado, 
Balanço Patrimonial Consolidado, Balanço Patrimonial da 
PMSG, Demonstrativo das Variações Patrimoniais de SG (fls. 
365/366, 363/364 e  528/ 529) 

 

 

Ainda com relação à Dívida Ativa é preciso destacar que a cobrança no ano de 2004 

representou apenas 3,53% do saldo acumulado até 2003. Há que se verificar a real 

possibilidade de realização ou não deste ativo, sob pena do patrimônio municipal estar sendo 

superavaliado, já que tal item representa, aproximadamente, 73% de todo ativo real de São 

Gonçalo (R$ 342.547.066,13 / R$ 470.872.051,58). 

  

Comparando o valor total dos Restos a Pagar exposto no Balanço Patrimonial 

Consolidado (fls. 364 – R$ 37.360.620,91), com aquele consignado no Demonstrativo de 

Restos a Pagar – LRF (fls. 949 – R$ 14.075,1 mil), verifica-se uma divergência de 

R$ 23.285,5 mil. 

 

 

 

 

2 – DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

 

 

2.1 – PODER EXECUTIVO 

 

 

2.1.1 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF  (RESULTADOS PRIMÁRIO 

E NOMINAL)  

 

 

A responsabilidade na gestão, conforme já destacado, cada vez mais, adquire um 

caráter de extrema relevância quando da análise das Contas de Administração Financeira dos 

Entes da Federação, sendo obrigação dos administradores públicos a preservação do equilíbrio 

das contas públicas. 

 

Este é o entendimento que se obtém já quando da leitura do art. 1º da LRF (in 

verbis):  
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Art. 1º - Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 

Constituição. 

§ 1º - A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio 

das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 

despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração 

de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívida consolidada e mobiliária, 

operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 

inscrição em Restos a Pagar.   (grifo meu) 

 

 

Cabe ainda ressaltar o que dispõe o artigo 9º da LRF, adiante transcrito:  

 

 
Art. 9º - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá 

não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas 

no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio 

e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e 

movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.  

 

 

Desta forma, a aferição dos resultados passa a ser efetuada bimestralmente, quando 

do exame dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e quadrimestralmente ou 

semestralmente, quando do exame dos Relatórios da Gestão Fiscal. 

 

 

O Município de São Gonçalo, conforme ressaltado, apresentou a esta Corte o Anexo 

de Metas Fiscais, fixando metas para a gestão dos recursos públicos. Foram fixadas as 

seguintes metas no referido instrumento: 

 

 

Resultado Meta em R$ 1,00 

Primário - 2.271.081 

Nominal - 132.838 

 

 

Assim, devem ser ressaltados os resultados abaixo evidenciados, consoante Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2004 - RREO, cuja cópia foi remetida 

a esta Corte (fls. 947 e 948): 

 

 

RESULTADO NOMINAL  O demonstrativo encaminhado indica que entre os exercícios 

de 2003 e 2004 a dívida fiscal líquida do Município foi aumentada em R$ 7.704,3 mil (valores 

correntes), passando de uma situação de endividamento de R$ 24.035,6 mil em 2003 para 

R$ 31.739,9 mil em 2004. Adiante explicitarei comentários acerca do valor da dívida apurado 

(vide fls.1147 a 1149). Entretanto, há que se ressaltar o aumento do endividamento no 

período, frente a uma meta de redução em R$ 133 mil. 

 



TCE-RJ 

PROCESSO  nº 217.401-5/05 

RUBRICA             Fls.: 1437 

 

RESULTADO PRIMÁRIO  Conforme demonstrativo acostado às fls. 948, o Resultado 

Primário do Município em 2004 foi deficitário em R$ 5.045,1 mil, ou seja, as despesas não 

financeiras – ou fiscais (R$ 287.470,5 mil) superaram as receitas não financeiras – ou fiscais 

(R$ 282.425,4 mil) neste montante. Cumpre salientar, todavia, que não resta consignado em 

tal demonstrativo o valor relativo às Receitas de Serviços (R$ 6.477,1 mil). Este deveria ter 

sido incluído na rubrica “Demais Receitas Correntes”, conforme disposto na Portaria nº 441 

de 27 de agosto de 2003 da Secretaria do Tesouro Nacional, que aprovou a 3ª edição do 

Manual de orientação para elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 

Além disto observam-se várias divergências entre os valores do citado demonstrativo e os 

contidos no Balanço Orçamentário e Demonstração das Variações Patrimoniais 

Consolidados – receitas de transferências correntes, demais receitas correntes, despesas 

correntes e de capital. Recalculando este resultado, tendo por base o Balanço Orçamentário e a 

Demonstração das Variações Patrimoniais consolidados (fls. 360 e 365/366), chega-se a um 

déficit primário de R$ 12.369,3 mil, valor bem inferior à meta fixada (déficit de 

R$ 2.271,1 mil), assim: 

 
                                                                                                                      em R$  

     Receitas Correntes 293.049.342,24 

(-) Aplicações Financeiras 6.371.808,64 

(=) Receitas Fiscais Correntes  286.677.533,60 
  

     Receitas de Capital 2.337.180,00 

(-) Alienação de Ativos  251.732,00 

(=) Receitas Fiscais de Capital 2.085.448,00 
  

Receitas Fiscais Totais 288.762.981,60 
  

     Despesas Correntes 285.624.469,13 

(-) Juros e Encargos da Dívida 23.741,50 

(=) Despesas Fiscais Correntes  285.600.727,63 
  

     Despesas de Capital 19.125.882,26 

(-) Amortização da Dívida 3.594.316,00 

(=) Despesas Fiscais de Capital  15.531.566,26 
  

Despesas Fiscais Totais 301.132.293,89 
  

RESULTADO PRIMÁRIO (diferença entre 

receitas e despesas fiscais) 

(12.369.312,29) 

 

Mais uma vez, portanto, cabe ressaltar a fundamental importância quanto a critérios 

rigorosos para elaboração dos demonstrativos da LRF, no tocante à consonância destes com os 

demonstrativos contábeis. Lembro que os demonstrativos da LRF devem ter como única fonte 

a contabilidade. Observe-se que as divergências apontadas neste item, bem como em outros 

citados ao longo deste voto, prejudicam as análises desta Corte e, sobretudo, o conhecimento 

da real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Município. Tal situação deve ser 

objeto de rigorosa avaliação no Município. 

 

É preciso ainda destacar o não cumprimento das metas fixadas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e, assim, o desrespeito ao princípio da gestão fiscal responsável, descrito no 

§ 1º do art. 1º da LRF. 
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2.1.2 – FUNDEF 

 

 

Antes de proceder à verificação do cumprimento dos dispositivos constitucionais 

pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino e do ensino fundamental, cumpre 

explicitar alguns aspectos relativos às operações com o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, 

que afetam diretamente a análise ora em destaque. 

 

 

A partir de cálculos demonstrados às fls. 1038, os quais utilizaram como fonte de 

informações o Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Anexo 10, obtém-se como 

transferência compulsória ao FUNDEF o montante de R$ 13.810.717,39. Este diverge em 

R$ 2.990,79 do valor registrado pelo Município – R$ 13.807.726,60, conforme a seguir: 

 
                     em R$ 

RECEITAS VALOR BRUTO 

 DA RECEITA - 100% 

(A) 

15% p/ FUNDEF 

 

(B= A  x 0,15)    

ICMS  71.243.216,18 10.686.482,43 

IPI  995.306,69 149.296,00 

FPM    18.735.944,51 2.810.391,68 

LC 87/96 1.096.981,92 164.547,29 

T O T A I S 92.071.449,30 13.810.717,39 

VALOR CONTABILIZADO COMO 

TRANSFERIDO AO FUNDEF 

13.807.726,60 

DIFERENÇA 2.990,79 
 

 

Notas: 

 

(1) O valor contabilizado para a receita de FPM não 

coincide com aquele apontado pela STN 

(R$  18.041.874,18), havendo uma diferença entre eles 

de R$ 694.070,33.  

 

(2) A diferença obtida entre o valor apurado no quadro e o 

contabilizado (R$ 2.990,79) foi explicitada, 

praticamente em sua integralidade, pelo Corpo 

Instrutivo (fls. 1039) 

 

Dedução – Fundef – FPM 

Valor apurado 2.810.391,68 

Valor constante do Anexo 10 (fls. 444) 2.807.400,96 

Diferença 2.990,72 
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Os recursos recebidos do FUNDEF foram maiores que os recursos repassados, assim:  

 
Descrição Valor (R$) 

(A) Repasses Recebidos do FUNDEF (fls. 1041) (*) 55.396.255,16 

(B) Recursos Repassados para o FUNDEF    13.810.717,39 

(C=A-B) Diferença 41.585.537,77 
 

 

Nota: (*) Este valor corresponde ao somatório da receita contabilizada como de 

transferência do FUNDEF - R$ 51.990.832,86 com os rendimentos das 

aplicações financeiras de tais recursos - R$ 3.405.422,30. O montante 

contabilizado com recebido do Fundo coincidente com o disponibilizado 

pela STN.  

 

A movimentação dos recursos do Fundo foi assim resumida pelo Corpo Instrutivo 

(fls. 1043): 

 

Descrição Valor (R$)

(A) Saldo Contábil do Exercício Anterior a Título de FUNDEF 1.479.820,05

(B) Recursos Recebidos a Título de FUNDEF no Exercício de 2004 51.990.832,86

(C) Receitas de Aplicações Financeiras com FUNDEF no Exercício de 2004 3.405.422,30

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

pagar de exercícios anteriores)
52.187.407,07

(E) Saldo Contábil para o Próximo Exercício a Título de FUNDEF (A+B+C-D) 4.688.668,14
                        

Fonte: Anexo 2, fls. 369 e 371; Conciliações bancárias e respectivos extratos, fls. 913/938.  
Nota: Valor da despesa paga obtido por diferença, devido à ausência de dados nos autos. 

 
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 n.º 58.575-0, da agência 

n.º 0394, do Banco do Brasil S.A. em 31.12.2004 era de R$ 4.688.668,14, conforme a 

respectiva conciliação (fls. 924). Contudo, não foi possível confrontá-lo com os Balanços 

Financeiro e Patrimonial, uma vez que os mesmos não demonstram analiticamente os 

saldos das contas bancárias. 

  

Cabe-nos ainda destacar que não foi encaminhado o parecer do Conselho 

Municipal do FUNDEF. 

 

 

Novos documentos ingressaram nesta Corte após tais análises, dentre eles uma 

relação de pagamentos com recursos do FUNDEF. Nesta constam registrados pagamentos 

totais com tal fonte de recursos no valor de R$ 64.792.764,31, valor muito diferente do obtido 

pelo Corpo Instrutivo e que também não pode ser ratificado. 
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Destacou o Corpo Instrutivo inicialmente que, em face do não envio do Anexo Único 

da deliberação nº 210/99, ficou prejudicada a análise do cumprimento ou não do disposto no § 

5º do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 

1988 e no art. 7º da Lei Federal nº 9.424/96, que determinam gastos mínimos de 60% dos 

recursos do FUNDEF com a remuneração de pessoal em efetivo exercício no magistério 

fundamental e, portanto, o máximo de 40% para as outras despesas especificadas no art. 70 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96). 

 

Contudo, esclarecimentos foram prestados pelo jurisdicionado, em razão da 

publicação da Pauta Especial de 08/12/2005, com o intuito de elidir a irregularidade tipificada. 

Sobre estes o Corpo Instrutivo ponderou (fls. 1381): 

 

No tocante à segunda irregularidade, o jurisdicionado apresenta elementos que ora 

se mostram suficientes para promover o cálculo necessário para verificação do 

cumprimento ao disposto no § 5º do art. 6º do ADCT c/c o artigo 7º da Lei Federal n.º 

9.424/96, o que anteriormente não era tecnicamente possível, o que motivara a 

irregularidade em questão. Foram encaminhados o Anexo Único da Deliberação TCE-RJ 

n.º 210/99 (fls. 1150), a relação dos empenhos emitidos utilizando recursos do FUNDEF 

(fls. 1151/1163 e 1166/1237) e a relação das respectivas ordens de pagamento (fls. 

1238/1261). 

 

Com base nesta documentação, podemos concluir que foram gastos com recursos 

do FUNDEF no exercício de 2004, a título de remuneração dos profissionais do magistério 

do ensino fundamental, o montante de R$ 50.566.971,83, conforme demonstrado no 

quadro de fls. 1103. O percentual ali demonstrado, de 75,67%, é superior ao mínimo de 

60% imposto pelo § 5º do art. 6º do ADCT c/c o artigo 7º da Lei Federal n.º 9.424/96. Se 

utilizarmos o valor das despesas totais com recursos do FUNDEF, já utilizado por esta 

Inspetoria às fls. 1040, o percentual se elevaria a 81,58%. 

 

Assim, concluímos que foi cumprido o § 5º do art. 6º do ADCT c/c o artigo 7º da Lei 

Federal n.º 9.424/96, elidindo a irregularidade anteriormente apontada. 

 

 

De acordo com o Demonstrativo de fls. 1103 e notas de empenhos acostadas às fls. 

1151 a 1237, o Município aplicou os recursos do Fundo nas seguintes rubricas: 

 

Descrição Valor (R$) % 

Remuneração do magistério 50.566.971,83 75,67% 

Outras despesas 16.255.673,59 24,33% 

Total Geral 66.822.645,42  100,00% 
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Desta forma, conforme informação supra, foi cumprido o disposto no § 5º do art. 60 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e no art. 

7º da Lei Federal nº 9.424/96, uma vez terem sido gastos o mínimo de 60% dos recursos do 

FUNDEF com a remuneração de pessoal em efetivo exercício no magistério fundamental e, 

portanto, o máximo de 40% para as outras despesas especificadas no art. 70 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96). 

 

O valor total empenhado a partir das receitas do FUNDEF (R$ 66.822.645,42) foi 

superior ao total arrecadado nesta rubrica no ano (R$ 55.396.255,16 – soma entre as receitas 

efetivas – R$ 51.990.832,86 e o valor dos rendimentos da aplicação financeira  –  

R$ 3.405.422,30) – diferença de R$ 11.426.390,26. Mais uma vez, denota-se pois outro fator 

nítido que veio a acarretar o desequilíbrio orçamentário do Município no ano de 2004 (déficit 

orçamentário do FUNDEF). 

 

Desta forma, a fim de verificar o custeio de tais despesas, utilizarei dados constantes 

da Prestação de Contas da Administração Financeira deste Município relativa a 2003 

(Processo TCE nº 272.808-2/04 – Relatoria do Conselheiro José Mauricio de Lima Nolasco – 

Sessão de 09/12/2004): 

 

O Corpo Instrutivo a respeito dos recursos oriundos do FUNDEF procedeu à 

seguinte análise: 

 
“A movimentação ocorrida no exercício com os recursos do FUNDEF se 

resume a seguir:  
 

Descrição Valor (R$) 

(A) Saldo Bancário do Exercício Anterior a Título de FUNDEF 14.705.565,82 

(B) Recursos Recebidos a Título de FUNDEF no Exercício de 2003 43.360.315,73 

(C) Receitas de Aplicações Financeiras com FUNDEF no Exercício de 2003 2.680.547,72 

(D) Despesa Paga com o FUNDEF no Exercício de 2003 (inclusive os restos a 

pagar de exercícios anteriores) 

44.147.161,39 

(E) Saldo bancário para o Próximo Exercício a Título de FUNDEF (A+B+C-D) 16.599.267,88 
 

 

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

manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. 

 

De acordo com a Conciliação bancária da Conta do FUNDEF, 

apresentada às fls. 834, o saldo conciliado em 31/12/03 é de R$ 1.479.820,05, o 

que representa uma diferença de R$ 15.119.447,83, com o saldo apurado no 

quadro acima. 

 

Diante desta vultosa diferença, consultamos o relatório de Inspeção 

Ordinária, que abrangeu o período de 2003, com o objetivo de localizar 

evidências acerca desta discrepância.  

 

Como resultado, conseguimos apurar que o município comprou títulos 

públicos federais, com recursos do FUNDEF, com vencimento para 01/12/05, 

no valor total de R$ 15.113.564,44. 
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Considerando o valor deste investimento, a diferença entre o saldo 

conciliado e o saldo bancário encontrado no quadro acima seria de R$ 

5.883,39, o que s.m.j., seria imaterial diante dos recursos movimentados pelo 

Fundo, como também por não termos dados suficientes no momento para 

acompanhar a evolução do saldo do FUNDEF desde sua implantação. 

 

Cabe-nos ainda destacar que o parecer do Conselho Municipal do 

FUNDEF sobre a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo, 

não foi encaminhado. Consta informação no relatório de auditoria (Fls. 205), 

que apesar de insistentes solicitação realizadas pela Secretaria Municipal de 

Educação, o Parecer não foi encaminhado pelo Conselho.” 

 

 

Com relação à utilização de recursos do FUNDEF em compra de títulos federais, a 

SUM, às fls. 1081/1082, corroborada pela SGE, concluiu de maneira diversa da 

Inspetoria, entendendo que tal fato configura irregularidade motivadora de emissão de 

Parecer Prévio Contrário, in verbis: 

 

 

“CONCLUSÃO 

(...) 
 

I – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das Contas de 

Administração Financeira do Chefe do Poder Executivo do Município de São Gonçalo, 
Sr. Henry Charles Armond Calvert, referente ao exercício de 2003, na forma proposta às 

fls. 1064/067, e ainda: 
 

IRREGULARIDADE 
 

- pela aplicação dos recursos recebidos a título de Fundef na manutenção e 

desenvolvimento do ensino fundamental público e valorização de seu magistério, 

contrariando o disposto no art. 2º da Lei n.º 9.424/96 c/c art. 70 da Lei n.º 9.394/96” 

(...) 

 

Com relação à irregularidade apontada pela Instrução, foram apresentadas razões 

de defesa pelo Prefeito do Município, as quais reproduzo a seguir: 

 
 Doc. TCE-RJ n.º 48.906-0/04 

 

“Ressalto, que a suposição de omissão na aplicação e 

indisponibilização de recursos do FUNDEF, merece a especial consideração 

dessa Egrégia Corte de Contas, pois em nenhum momento ocorreu desvio de 

finalidade e sua aplicação se encontra em estrita observância aos mandamentos 

da Lei Federal nº 9424/96 e Lei Federal nº 9394/96.” 

 

 Doc.TCE-RJ n.º 49.146-9/04 

 

“..., tenho a complementar que, do total arrecadado no ano dos 

recursos do FUNDEF que perfazem a importância de R$ 46.040.863,45 (...), 

99,92% foram realizadas com pessoal civil e obrigações patronais. Este 

percentual foi encontrado comparando o total arrecadado com as informações 

do Anexo Único da Deliberação nº 210/1999 apensado ao processo de 

prestação de contas. Outrossim, o percentual acima está 39,92% a mais 

conforme preconiza o art. 60 do ADCT que estabelece que os ‘municípios 

destinarão não menos de sessenta por cento’ dos recursos do FUNDEF. 
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Pelo quadro demonstrativo acima, verifica-se que a realização 

das despesas ultrapassam a receita realizada no ano. 

 

Em seguida, apresentamos quadro demonstrativo da posição 

financeira dos recursos do FUNDEF até o final do exercício corrente onde se 

verifica que os recursos disponíveis do exercício de 2003 estão sendo utilizados 

em 2004 apresentando um déficit financeiro apurado que terá cobertura 

financeira com a arrecadação de dezembro de 2004 atendendo, inclusive, o art. 

42 da LRF. 

 

 
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDDE FINANCEIRA DOS 

RECURSOS DO FUNDEF (POSIÇÃO EM 30/11/2004) 
 

ANO DE 2004 (ATÉ 11/2004) 

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2003 16.599.267,88 

TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS 46.834.277,14 

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS (44.471.119.68) 

RP DE 2003 PAGOS EM 2004 (1.347.664,15) 

RESTOS A PAGAR 2003 (2.689.013,96) 

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (6.247.682,05) 

EMPENHOS A LIQUIDAR (11.441.298,91) 

DÉFICIT FINANCEIRO APURADO EM 30/11/2004 (2.763.233,73) 

 

 
Desta forma, com as justificativas complementares acima, da então 

irregularidade apontada pelo Corpo Instrutivo dessa Egrégia Corte, e 

esperançoso, afinal, que V. Exª. acolha com o procedente parecer prévio 

favorável.” 

 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEF
NO EXERCÍCIO DE 2003

TOTAL DAS RECEITAS NO ANO 43.360.315,73
RCEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.680.547,72
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (A) 46.040.863,45

ANEXO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO 210/1999 CONF. PRESTAÇÃO DE CONTAS
REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNADAMENTAL
(C) 46.004.456,63
VALE TRANSPORTE E SALÁRIO FAMÍLIA (D) 2.012.249,20
AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E ETC (E) 3.845.047,72
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS (F) 51.861.753,55

PERCENTUAL DA RECEITA DO FUNDEF REALIZADA COM PESSOAL
CIVIL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS (C/A)

99,92%

PERCENTUAL DA RECEITA DO FUNDEF REALIZADA COM VT E
SALÁRIO FAMÍLIA (D/A)

4,37%

PERCENTUAL DA RECEITA DO FUNDEF REALIZADA COM AQUISIÇÃO,
MANUTENÇÃO (E/A)

8,35%

TOTAL GERAL DA RECEITA DO FUNDEF COMPARADA COM O
MODELO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO Nº 210/1999 (F/A)

112,64%
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Alega o jurisdicionado que, primeiramente, as despesas ultrapassaram as receitas, 

sendo o valor das receitas arrecadadas da ordem de R$ 46.040.863,45 e das despesas 

realizadas R$ 51.861.753,55, situação esta que de fato encontra-se evidenciada na 

presente prestação de contas. 

 

Outro ponto a ser observado refere-se à questão de que, embora os referidos títulos 

federais tivessem vencimento em 01/12/2005, os mesmos foram resgatados 

antecipadamente em 02/06/2004, ressaltando-se que os rendimentos eram semestrais e 

depositados diretamente em conta corrente. 

 

Destaca-se, ainda, o demonstrativo das disponibilidades financeiras dos recursos 

do FUNDEF em 11/2004, acima transcrito, no qual o jurisdicionado evidencia que os 

referidos recursos financeiros depositados em conta corrente já se encontram 

comprometidos, tendo em vista o montante da despesa empenhada. Procura, assim, o 

Prefeito, comprovar a utilização dos recursos do FUNDEF na manutenção e 

desenvolvimento do ensino fundamental. 

 
Convém, no entanto, ressaltar que boa parte da despesa realizada constante do 

supracitado demonstrativo refere-se a empenhos a liquidar (R$ 11.441.298,91), portanto, 

passíveis de cancelamento, como bem observou o Corpo Instrutivo em seu Relatório. Dessa 

forma, faz-se necessário que o jurisdicionado proceda, até o final do exercício de 2004, à 

devida liquidação desses empenhos, bem como deixe em conta corrente apenas saldo 

remanescente para fazer frente às despesas já liquidadas que porventura não tenham sido 

pagas no exercício de 2004 por falta de tempo hábil. 

 

 
Há que se consignar que esta Corte já vem se manifestando nesse sentido na análise 

de Contas de Gestão. Cito, inclusive, as bens lançadas considerações efetuadas pelo 

Conselheiro Sergio F. Quintella, Relator das Contas de Gestão do Governo Estadual, 

referentes ao exercício de 2003 (Processo TCE-RJ n.º 102.927-7/04), cujo Voto, pela 

emissão de Parecer Prévio Favorável, foi aprovado por este Plenário na sessão de 

18/05/04, in verbis: 

 

 

“Confrontando-se a Receita Arrecadada com a Despesa Paga, tem-se 

o seguinte saldo resultante: 

 
                                                                                                                                              (Em R$) 

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP 

Receita Arrecadada   993.705.333,08 

Despesa Paga   386.187.911,46 

Disponibilidade Resultante   607.517.421,62 
 

 

 

A Contadoria Geral do Estado (CGE) em Relatório acostado às 

Contas (fls. 57) esclarece que a disponibilidade financeira resultante ‘... 

encontra-se em conta corrente específica para os fins a que se destina, no 

Tesouro Estadual, assegurando a continuidade bem como a ampliação, não só 

dos programas já existentes, como aqueles a serem elaborados.’ Em 

comprovação da real existência de tal valor, observo que, às fls. 82, consta  

Relatório das Disponibilidades em 31/12/2003, onde verifica-se que as 

disponibilidades decorrentes da Fonte 022 (FECP) totalizam, em 31/12/2003, o 

valor de R$ 607.493.167,31, valor divergente em R$ 24.254,31 do acima 

indicado, a meu ver, imaterial para maiores considerações. 
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Ainda assim, farei constar Determinação para que: 
 

 

1) a administração proceda ao empenho e liquidação do saldo remanescente 

em 31/12/03, ao longo do exercício de 2004, independentemente das 

aplicações que deverão ser efetuadas em 2004; 

 

2) Corpo Instrutivo efetue um acompanhamento da aplicação dos recursos 

remanescentes (valores ainda não liquidados e valores a empenhar) nas 

finalidades a que se destinam, de forma a garantir uma plena efetividade 

do dispositivo constitucional.” 

 

 
Sendo assim, entendo que o saldo remanescente relativo aos recursos oriundos do 

FUNDEF, constatado no exercício ora em análise (2003) – o que será motivo de 

RESSALVA em meu Voto -, embora já tenha sido empenhado, carece, ainda, da devida 

liquidação, de modo a garantir o efetivo atendimento à legislação do FUNDEF.  

 

Ademais, o fato ora apontado está sendo objeto, também, de análise no Processo 

TCE-RJ n.º 270.422-0/04 – Inspeção Ordinária no Município de São Gonçalo, referente ao 

exercício de 2003 –, o qual encontra-se em tramitação neste Tribunal. 
 

 

Dessa forma, farei constar em meu Voto DETERMINAÇÃO ao jurisdicionado para 

que efetue a referida liquidação dos empenhos, alertando-o que o não cumprimento da 

mesma será motivo de emissão de Parecer Prévio Contrário por esta Corte quando do 

exame das Contas do exercício de 2004; cabendo, ainda, DETERMINAÇÃO à inspetoria 

competente para que efetue um acompanhamento da aplicação dos recursos 

remanescentes no ensino fundamental. 
 

Acrescentou, por fim, a Instrução, o seguinte fato a respeito dos gastos com 

recursos do FUNDEF (fls. 1046): 

 
“De acordo com as informações contidas no Anexo Único da Del. 

210/99 (fls. 705), constatamos que o município considerou como gasto com 

remuneração dos professores do ensino fundamental a despesa realizada com o 

fornecimento de vales-transportes para os profissionais do magistério, no valor 

de R$ 1.612.612,20 (12.122.2.0342.028 – Fls. 302). Entretanto, de acordo com 

o Voto prolatado em Sessão de 04/12/03 no Processo TCE/RJ 272.225-0/02, 

relativo à consulta formulada pela Prefeitura Municipal de Tanguá, a despesa 

realizada com auxílio transporte não é considerada gasto com pessoal e também 

não pode ser custeada com recursos do FUNDEF, por não estar amparada nos 

incisos I a VIII do art. 70 da LDB. 

 

Entretanto, como esta decisão só foi publicada em 19/01/04, portanto, 

após o encerramento do exercício sob exame, entendemos que esta despesa seja 

considerada para efeito de verificação dos limites legais, mas que o Poder 

Executivo do município de São Gonçalo seja alertado para o fato desta despesa 

não ser mais computada como gasto com pessoal e também, para que seja 

realizada somente com recursos próprios.” 

 

 

Conforme destacado no voto transcrito, está sendo objeto de apreciação, em outros 

processos que tramitam nesta Corte, a aplicação do saldo financeiro remanescente de 2003 

relativo aos recursos do FUNDEF, bem como a verificação da liquidação dos empenhos 

realizados naquele exercício. 
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Destaque-se que, novamente, foram realizadas em 2004 despesas com vale-

transporte, a partir dos recursos do FUNDEF. Considerando que as Contas de São Gonçalo 

relativas a 2003 foram apreciadas, de forma definitiva, em 09/12/2004, relevarei tal ocorrência 

no ano de 2004. Alerte-se à municipalidade, contudo, o entendimento desta Corte sobre o 

assunto, que deverá ser aplicado a partir do exercício de 2005. 

A situação de constante saldo financeiro remanescente a partir dos valores do 

FUNDEF, e de empenhos superiores às receitas auferidas no ano, deve ser observada com 

cuidado. A fim de vislumbrar número próximo da real disponibilidade de recursos ao fim de 

2004, apresenta-se os seguintes cálculos: 

em R$ 

A Saldo do exercício de 2001 7.756.241,74 

B Receitas do exercício de 2002 40.253.633,00 

C Rendimentos de aplicações financeiras - 2002 663.324,13 

D Despesas empenhadas em 2002 37.160.750,14 

E Receitas do exercício de 2003 43.360.315,73 

F Rendimentos de aplicações financeiras - 2003 2.680.547,72 

G Despesas empenhadas em 2003 51.861.753,55 

H Receitas do exercício de 2004 51.990.832,86 

I Rendimentos de aplicações financeiras - 2004 3.405.422,30 

J Despesas empenhadas em 2004 66.822.645,42 

L=A+B+C-D+E+F-

G+H+I-J 

Saldo ao fim do exercício de 2004 (5.734.831,63) 

Fontes: 

 Dados de 2001 – Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de SG – 

exercício de 2002 – Processo TCE nº 270.884-7/03 – Relatoria do Conselheiro Sergio F. 

Quintella – Sessão Plenária de 16/12/2003;  

 Dados de 2002 – Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de SG – 

exercício de 2002 – Processo TCE nº 270.884-7/03 – Relatoria do Conselheiro Sergio F. 

Quintella – Sessão Plenária de 16/12/2003;  

 Dados de 2003 – Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de SG – 

exercício de 2003 – Processo TCE nº 272.808-2/04 – Relatoria do Conselheiro Jose Mauricio 

de Lima Nolasco – Sessão Plenária de 09/12/2004; 

 Dados de 2004 – Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de SG – 

exercício de 2004 – ora sob relato deste GC-7. 

 Nota: Os cálculos acima principiaram pelo saldo ao fim do exercício de 2001, pois no Processo TCE 

nº 270.779-7/02 (Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de SG – 

exercício de 2001) foi mencionado a impossibilidade de se verificar o saldo financeiro 

anterior. Ademais, foi apontado no voto relativo às contas de 2002 que o saldo financeiro ao 

fim daquele ano, apurado pelo Corpo Instrutivo, era de R$ 11.512.448,73, frente a um saldo 

contábil de R$ 14.706.461,80. Informou o jurisdicionado que a diferença representava as 

despesas não pagas no ano, indicando portanto a não existência de restos a pagar de 2001 e de 

anos anteriores.  
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Desta forma, verifica-se que os números apresentados pelo Município resultam na 

conclusão de que não há disponibilidade financeira suficiente para o pagamento de todos os 

empenhos feitos entre 2002 e 2004. Sem estes recursos é próprio se ressaltar a hipótese de 

cancelamentos de empenhos. Através dos documentos constantes dos autos não é possível se 

determinar os tipos de pagamentos realizados em 2004 (despesas do ano e restos a pagar de 

anos anteriores). Todavia, a partir do extrato bancário acostado ás fls. 928 e 929 verifica-se 

um saldo financeiro remanescente de R$ 8.433.065,73, indicando a existência de despesas não 

pagas. 

 

Tendo em vista que a efetiva liquidação e pagamento em 2004 das despesas 

empenhadas em 2003 está sendo realizada em outros autos, adotarei medida análoga com o 

intuito de definir o emprego do saldo financeiro remanescente dos recursos do FUNDEF em 

2004. Considerando ainda os fatos recorrentes apontados, farei constar em meu voto 

determinação para que a Inspetoria competente proceda à realização de Inspeção 

Extraordinária visando apurar o real saldo financeiro remanescente ao fim deste exercício de 

2004, destacando os valores apurados e as obrigações a estes relacionadas, com o intuito de 

subsidiar a análise da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da Prefeitura 

Municipal de São Gonçalo relativa ao ano de 2004 – Processo TCE nº 217.451-0/05. 
 

 

2.1.3 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Face ao disposto nos artigos 212 e 213 da Constituição Federal e no artigo 60 do Ato 

das Disposições Transitórias do mesmo título legal, foi apurado o montante da receita 

proveniente de impostos, a fim de se verificar o percentual de tal base aplicado na manutenção 

e no desenvolvimento do Ensino: 

 

BASE DE CÁLCULO PARA O PERCENTUAL DOS GASTOS COM A 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 

 IMPOSTOS   VALOR (R$)  

 IPTU       21.008.512,32  

 ISS        16.597.296,99  

 ITBI          2.142.263,70  

 IRRF                              3.132.129,31  

 Juros e multas - Impostos  412.651,57  

 Juros e multas – Dívida Ativa Tributária - Impostos 811.467,09  

 Dívida Ativa Tributária – Impostos 6.142.305,87  

 ICMS 71.243.216,18  

 IPI 995.306,69  

 IPVA 10.451.571,70  

 FPM 18.735.944,51  

 ITR 4.352,08  

 ICMS – Lei Complementar nº 87/96 1.096.981,92  

 TOTAL                         152.773.999,93  

Nota: Valores retirados do Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada (fls. 438 a 444). 
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VALOR GASTO E CÁLCULO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA APLICAÇÃO NA 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

O Corpo Instrutivo apresentou às fls. 1041 o seguinte quadro: 
 

 

 

RECEITAS VALOR (R$)

(A) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 152.773.999,93

     Receitas de Impostos 50.246.626,85

     Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 102.527.373,08

          Receita Destinada a Formação do FUNDEF (15%)  (B) 13.810.717,39

          Receita de Transferências após Dedução para o FUNDEF (85%) 88.716.655,69

(C) RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO 65.112.858,48

      Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (retorno do fundo) (D)(1) 55.396.255,16

      Contribuição Social do Salário-Educação (2) 7.630.471,02

      Outras Receitas Vinculadas à Educação (Convênios e Outros Recursos         

Vinculados) (3) 2.086.132,30

(E) TOTAL DAS RECEITAS (A+C-B) 204.076.141,02

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR 

VINCULAÇÃO VALOR (R$)

(F) VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 31.466.827,47

     Despesas com Ensino Fundamental (G) 29.601.566,47

     Outras Despesas com Ensino 1.865.261,00

(H) VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL 61.983.685,42

      Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (I) (4)

      Outras Despesas no Ensino Fundamental (4)

      VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 6.278.687,44

      OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (Convênios e Outros 

Recursos Vinculados) 1.845.034,18

(J) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO 101.574.234,51

(L) PERDA/GANHO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (B-D) -41.585.537,77

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

CONSTITUCIONAL (F+B) 45.277.544,86

LIMITES %

PERCENTUAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA 

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

212 DA CF/88 --> MÍNIMO DE 25% 29,64%

PERCENTUAL DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - 

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

60% 113,66%

PERCENTUAL DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO 

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

60% (4)  
(fonte: Anexos 2,  7 e 8 da Lei n.º 4.320/64  fls. 369/375 e 430/435) 
(1) R$ 51.990.832,86 + R$ 3.405.422,30 = R$ 55.396.255,16 (Anexo 2 fls. 369 e 371); 
(2) R$ 412.653,82 + R$ 7.217.817,20 = R$ 7.630.471,02 (Anexo 2 fls. 370/371); 
(3) R$ 2.032.556,80 + R$ 1.845,68 + R$ 8.550,00 + R$ 40.593,95 + R$ 2.585,87 = R$ 2.086.132,30 (Anexo 2 

fls. 369 e 371) 
(4) O Anexo Único não foi encaminhado, impossibilitando assim o cálculo deste limite constitucional. 
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O quadro apresentado tem por premissa serem despesas do tipo aquelas com recursos 

de impostos, acrescidas do montante das transferências compulsórias ao FUNDEF, 

procedimento adotado de forma sistemática por esta Corte. Foi apresentado ainda o quadro 

abaixo, que explicita os valores obtidos (fls. 1040): 

 
QUADRO RESUMO DAS DESPESAS COM  ENSINO 

 

Descrição Valor (R$)

(A) Total das Despesas com Ensino - Função 12 (A.1+A.2) 101.594.634,51

       (A.1) Ensino Fundamental - 12.361 99.708.973,51

       (A.2) Outras Modalidades de Ensino- 12.XXX 1.885.661,00

(B) Inativos - recursos próprios reg. em funções que não a - 12 (B.1 + B.2) (1) 0,00

       (B.1) Ensino Fundamental 0,00

       (B.2) Outras Modalidades de Ensino 0,00

(C) Total das Despesas com Ensino (A+B) 101.594.634,51

       (C.1) Ensino Fundamental - 12.361  (A.1+B.1) 99.708.973,51

       (C.2) Outras Modalidades de Ensino - 12.XXX (A.2+B.2) 1.885.661,00

(D) Deduções à Função 12 (D1+D2) 20.400,00 

       (D.1) Ensino Fundamental 0,00

                   (D.1.1) Fontes Diversas a Impostos e Transferências Constitucionais (2) 0,00

                                   Operação de Crédito  0,00

                                   Royalties 0,00

                                   Outras 0,00

        (D.2) Outras Modalidades de Ensino 20.400,00

                   (D.2.1) Outras 20.400,00

                                  Ensino Médio - 12.362 0,00

                                  Ensino Profissional - 12.363 0,00

                                  Ensino Superior - 12.364 0,00

                                  Educação de Jovens e Adultos - 12.366 0,00

                                  Educação Especial - 12.367 20.400,00

                   (D.2.2) Subfunções Atípicas 0,00

                                  Cultura 0,00

                                  Desporto Amador 0,00

                                  Desporto Profissional 0,00

                                  Parques Recreativos e Desportos 0,00

                                  Outras 0,00

                   (D.2.3) Fontes Diversas a Impostos e Transferências Constitucionais (3) 0,00

                                   Operação de Crédito 0,00

                                   Royalties 0,00

                                   Outras 0,00

(E)  Despesas Vinculadas à Educação 70.107.407,04

           (E.1)  FUNDEF (4) 61.983.685,42

           (E.2)  Vinculada à Contribuição Social do Salário-Educação (5) 6.278.687,44

           (E.3) Outras Despesas  Vinculadas à Educação (convênios e outros recursos vinc.) 1.845.034,18        

                    (E.3.1) Despesas Vinculadas ao Ensino Fundamental (6) 1.845.034,18

                    (E.3.2) Outras Despesas Vinculadas ao Ensino (7) 0,00

(F) Total da Despesa com Ensino - Ajustada  (C-D-E) 31.466.827,47

      Total das Despesas com Ensino Fundamental - Ajustada (C.1-D.1-E.1-E2-E.3.1) 29.601.566,47

      Total das Outras Despesas com Ensino - Ajustada (C.2-D.2-E.3.2) 1.865.261,00  
(fonte: Anexos 2, 7 e 8 da Lei Federal n.º 4.320/64  fls. 369/376 e 430/435) 
(1) Não foi possível apurar estes dados com os demonstrativos apresentados; 
(2) Não foi possível apurar estes dados com os demonstrativos apresentados; 
(3) Não foi possível apurar estes dados com os demonstrativos apresentados; 
(4) Dados obtidos no Anexo 8 fls. 434; 
(5) Valor obtido no Relatório de Auditoria às fls. 1009; 
(6) Valor obtido no Relatório de Auditoria às fls. 1009. Representa o somatório das seguintes despesas: Merenda Escolar (R$ 

1.330.034,18) e Pagamento de Pensionistas (R$ 515.000,00); 
(7) De acordo com o Relatório de Auditoria às fls. 1009, as deduções foram realizadas no Ensino Fundamental. 



TCE-RJ 

PROCESSO  nº 217.401-5/05 

RUBRICA             Fls.: 1450 

 

 

Relativamente aos números expostos, há que se destacar algumas considerações: 

 

 foi excluído (segunda tabela) dos gastos com ensino o valor de R$ 20.400,00. 

Este corresponde a gastos com a educação especial (item D.2, conforme 

demonstrativo de fls. 431), segundo o Corpo Instrutivo, a partir de recursos 

próprios. Este Município atua prioritariamente, de acordo com a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, nos segmentos do ensino infantil e fundamental. 

Não há nos autos fato que possa afirmar que os gastos em destaque, com a 

formação de pessoas com necessidades especiais, não é relativa a tais segmentos. 

Desta forma, não os excluirei de meu cálculo relativo às despesas totais brutas 

com ensino; 

 

 para aferir os gastos em ensino, realizados com recursos vinculados, o Corpo 

Instrutivo se utilizou do valor contábil do Programa de Trabalho “Manutenção do 

ensino fundamental com recursos do FUNDEF” para as despesas custeadas com 

recursos do FUNDEF (R$ 61.983.685,42 – fls. 434) e dos valores obtidos no 

Relatório da Auditoria (fls. 1009), que informam despesas realizadas com 

recursos do salário educação e de convênios (respectivamente, R$ 6.278.687,44 e 

R$ 1.845.034,18). Verificando o citado relatório da Auditoria, constata-se que 

aquele controle interno apurou um total de deduções da função 12 – Educação 

conforme abaixo discriminado: 

 
                                                                                                           em R$ 

Deduções da Função 12 – Educação 

 

Fonte 0001 – Recursos Merenda Escolar 1.330.034,18 

Fonte 0002 – Recursos PDDE - 

Fonte 0004 – Recursos FUNDEF 66.822.645,42 

Fonte 0006 – Recursos Salário-Educação 6.278.687,44 

Fonte 0008 – Recursos Convênios - 

Pagamento Pensionistas (ND 3.1.90.03) 515.000,00 

TOTAL 74.946.367,04 

 

 

 o valor acima referido de gastos com recursos do FUNDEF (R$ 66.822.645,42) 

corresponder àquele obtido pelo somatório das notas de empenhos apresentadas 

pelo jurisdicionado no Documento TCE nº 44.166-6/05. Comparando as 

exclusões totais do Relatório de Auditoria com o valor constante da 

contabilidade, relativo a gastos em educação custeados com recursos vinculados, 

tem-se: 
                                                                                                                                                         em R$ 

Exclusões contidas no Relatório da Auditoria – fls. 1009 74.946.367,04 

Gastos na Função 12 – Educação custeados com recursos 

vinculados – obtidos no Demonstrativo Contábil da Despesa por 

Funções e conforme o vínculo com os recursos  - Anexo 8- fls. 434 

73.101.332,86 

DIFERENÇA 1.845.034,18 



TCE-RJ 

PROCESSO  nº 217.401-5/05 

RUBRICA             Fls.: 1451 

 

 

 a diferença obtida representa o somatório das exclusões relativas à merenda 

(R$ 1.330.034,18) e a pagamento de pensionistas (R$ 515.000,00), propostas pela 

Auditoria do Município; 

 

 tendo em vista que a contabilidade informa que tais gastos não se deram com 

recursos vinculados e o fato de que este TCE vem incluindo tais despesas nas 

aferições do cumprimento ou não do art. 212 da CF (gastos mínimos em 

educação), não procederei às exclusões das mesmas em meus cálculos; 

 

 a interseção entre o relatório da Auditoria e os registros contábeis é pois o valor 

de R$ 73.101.332,86 gastos em educação com recursos vinculados. Considerarei 

tal valor em meus cálculos, desmembrando-o, da seguinte forma: 

 
                                                                                                                                                         em R$ 

Despesas com recursos do FUNDEF – Notas de Empenho – 

Documento TCE nº 44.166-6/05 

66.822.645,42 

Despesas com recursos do Salário Educação – Relatório da 

Auditoria – fls. 1009 

6.278.687,44 

TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS VINCULADOS 

(fls. 434) 

73.101.332,86 

  

 e, ainda, tais exclusões se referem a gastos nas seguintes subfunções da função 12 

– Educação: 

 

Subfunção 361 – Ensino Fundamental  

     FUNDEF (Notas de Empenho – Documento TCE nº 

44.166-6/05) 

66.822.645,42 

     Salário Educação (Relatório da Auditoria – fls. 1009)  

(*) 

6.269.687,44 

EXCLUSÕES - TOTAL DA SUBFUNÇÃO 361 73.092.332,86 

  

Subfunção 367 – Educação Especial  

     Salário Educação (Relatório da Auditoria – fls. 1009 -

Anexo 8 – fls. 434)  (*) 

9.000,00 

EXCLUSÕES - TOTAL DA SUBFUNÇÃO 367 9.000,00 

  

TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS 

VINCULADOS 

73.101.332,86 

 

Nota: (*) Total do salário educação – R$ 6.278.687,44, conforme Relatório da 

Auditoria. Independentemente de tal informação, os valores acima 

referem-se a gastos com recursos vinculados, que devem ser excluídos 

para os fins de aferição do cumprimento ou não das disposições do art. 

212 da CF. 
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 o Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls. 439 e 440) retrata as 

seguintes arrecadações provenientes de transferências da União relativas à 

Educação: 

 

RECEITA VALOR ARRECADADO EM 2004 (R$) 

Transferência para a Merenda 2.032.556,80 

Salário Educação 7.217,817,20 

Transferência para o PDDE 1.845,68 

TOTAL 9.252.219,68 

 

 

 observe-se pois, que a exemplo do que acontece com os recursos do FUNDEF, 

que a contabilidade municipal registra que nem todos os recursos recebidos por 

transferência da União foram aplicados no objeto saúde. Contudo, tendo em vista 

que os mesmos estão sob a jurisdição do TCU, acatarei o valor contábil das 

despesas incorridas com tais recursos. 

 

 

  A SUM efetuou cálculos às fls. 1400 considerando o valor de gastos com 

FUNDEF a partir das notas de empenhos enviadas. Contudo, também procedeu à 

exclusão do valor de R$ 1.845.034,18, que, conforme exposto, não acatarei em 

minhas análises. 

 

 

 

Destarte, apresenta-se novo cálculo dos gastos com manutenção e desenvolvimento 

do ensino, de acordo com as tabelas que seguem: 
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QUADRO RESUMO DAS DESPESAS COM  ENSINO 

 
 

Descrição Valor (R$)

(A) Total das Despesas com Ensino - Função 12 (A.1+A.2) 101.594.634,51

       (A.1) Ensino Fundamental - 12.361 99.708.973,51

       (A.2) Outras Modalidades de Ensino- 12.XXX 1.885.661,00

(B) Inativos - recursos próprios reg. em funções que não a - 12 (B.1 + B.2) (1) 0,00

       (B.1) Ensino Fundamental 0,00

       (B.2) Outras Modalidades de Ensino 0,00

(C) Total das Despesas com Ensino (A+B) 101.594.634,51

       (C.1) Ensino Fundamental - 12.361  (A.1+B.1) 99.708.973,51

       (C.2) Outras Modalidades de Ensino - 12.XXX (A.2+B.2) 1.885.661,00

(D) Deduções à Função 12 (D1+D2) 0,00 

       (D.1) Ensino Fundamental 0,00

                   (D.1.1) Fontes Diversas a Impostos e Transferências Constitucionais (2) 0,00

                                   Operação de Crédito  0,00

                                   Royalties 0,00

                                   Outras 0,00

        (D.2) Outras Modalidades de Ensino 0,00

                   (D.2.1) Outras 0,00

                                  Ensino Médio - 12.362 0,00

                                  Ensino Profissional - 12.363 0,00

                                  Ensino Superior - 12.364 0,00

                                  Educação de Jovens e Adultos - 12.366 0,00

                                  Educação Especial - 12.367 0,00

                   (D.2.2) Subfunções Atípicas 0,00

                                  Cultura 0,00

                                  Desporto Amador 0,00

                                  Desporto Profissional 0,00

                                  Parques Recreativos e Desportos 0,00

                                  Outras 0,00

                   (D.2.3) Fontes Diversas a Impostos e Transferências Constitucionais (3) 0,00

                                   Operação de Crédito 0,00

                                   Royalties 0,00

                                   Outras 0,00

(E)  Despesas Vinculadas à Educação 73.101.332,86

           (E.1)  FUNDEF (4) 66.822.645,42

           (E.2)  Vinculada à Contribuição Social do Salário-Educação (5) 6.269.687,44

           (E.3) Outras Despesas  Vinculadas à Educação (convênios e outros recursos vinc.) 9.000,00              

                    (E.3.1) Despesas Vinculadas ao Ensino Fundamental (6) 0,00

                    (E.3.2) Outras Despesas Vinculadas ao Ensino (7) 9.000,00

(F) Total da Despesa com Ensino - Ajustada  (C-D-E) 28.493.301,65

      Total das Despesas com Ensino Fundamental - Ajustada (C.1-D.1-E.1-E2-E.3.1) 26.616.640,65

      Total das Outras Despesas com Ensino - Ajustada (C.2-D.2-E.3.2) 1.876.661,00  
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

RECEITAS VALOR (R$)

(A) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 152.773.999,93

     Receitas de Impostos 50.246.626,85

     Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 102.527.373,08

          Receita Destinada a Formação do FUNDEF (15%)  (B) 13.810.717,39

          Receita de Transferências após Dedução para o FUNDEF (85%) 88.716.655,69

(C) RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO 65.112.858,48

      Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (retorno do fundo) (D)(1) 55.396.255,16

      Contribuição Social do Salário-Educação (2) 7.630.471,02

      Outras Receitas Vinculadas à Educação (Convênios e Outros Recursos         

Vinculados) (3) 2.086.132,30

(E) TOTAL DAS RECEITAS (A+C-B) 204.076.141,02

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR 

VINCULAÇÃO VALOR (R$)

(F) VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 28.493.301,65

     Despesas com Ensino Fundamental (G) 26.616.640,65

     Outras Despesas com Ensino 1.876.661,00

(H) VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL 66.822.645,42

      Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (I) 50.566.971,83

      Outras Despesas no Ensino Fundamental 16.255.673,59

      VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 6.269.687,44

      OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (Convênios e Outros 

Recursos Vinculados) 9.000,00

(J) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO 101.594.634,51

(L) PERDA/GANHO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (B-D) -41.585.537,77

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

CONSTITUCIONAL (F+B) 42.304.019,04

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% 27,69%

PERCENTUAL DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - 

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

60% 105,85%

PERCENTUAL DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO 

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

60% 75,67%
 

 

Conclui-se assim que o Município de São Gonçalo efetuou aplicações na 

manutenção e desenvolvimento do ensino conforme o estabelecido no art. 212 da 

Constituição Federal de 1988 , ou seja, em montante superior a 25% das receitas de 

impostos (aplicação de 27,69% daquelas receitas).  

 

Quanto ao ensino fundamental, foram aplicados o mínimo de 60% dos recursos 

referidos no art. 212 da Constituição Federal - aplicação de 105,85% (art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias), ou seja, o mínimo de 15% sobre a receita de 

impostos.  

 

Foi destacado às fls. 911 que os valores acima não coincidem com aqueles 

apresentados pelo Município no Anexo X do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
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2.1.4 – GASTOS COM PESSOAL 

 

Face ao disposto no artigo 169 da Constituição Federal e nos artigos 18 a 23 da Lei 

Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), preliminarmente, às fls. 

1035, foi apontado o valor da Receita Corrente Líquida Municipal. O Corpo Instrutivo adotou 

como sistemática a utilização do valor constante do Anexo III do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2004 (fls. 707), assim: 
 

 

Especificação Valor (R$)

(A) RECEITAS CORRENTES (Município) 306.848.300,00

Receita Tributária 53.352.700,00

Receita de Contribuições 21.246.300,00

Receita Patrimonial 6.372.800,00

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita Serviços 6.477.100,00

Transferências Correntes 200.684.100,00

Outras Receitas Correntes 18.715.300,00

(B) DEDUÇÕES 23.307.600,00

Contrib. Empregados e Trab. P/ Seg. Social

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 9.649.200,00

      Servidor 7.927.600,00

      Patronal 1.721.600,00

Compensação Financ. Entre Regimes Previd. 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEF 13.658.400,00

(A-B) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 283.540.700,00  
(fonte: Anexo III do RREO 6ª BIM 2004 fls.707) 

 

 

Contudo, a partir do Balanço Orçamentário Consolidado (fls. 360), obtém-se valor 

diverso do acima exposto: 

Especificação Valor (R$)

(A) RECEITAS CORRENTES (Município) 306.857.068,84

Receita Tributária 53.352.782,16

Receita de Contribuições 21.246.409,36

Receita Patrimonial 6.371.808,64

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita Serviços 6.477.077,91

Transferências Correntes 200.684.119,37

Outras Receitas Correntes 18.724.871,40

(B) DEDUÇÕES 23.456.926,60

Contrib. Empregados e Trab. P/ Seg. Social

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 9.649.200,00

      Servidor 7.927.600,00

      Patronal 1.721.600,00

Compensação Financ. Entre Regimes Previd. 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEF 13.807.726,60

(A-B) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 283.400.142,24  
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VALOR GASTO COM PESSOAL 

 

Os gastos com pessoal do Município de São Gonçalo foram resumidos pelo Corpo 

Instrutivo às fls. 1044, conforme abaixo: 

 

 

Percentual aplicado com Pessoal – exercício de 2004 

 
Em % 

Descrição 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Poder Executivo  56,91% 52,17% 50,29 

Poder Legislativo 2,40% 2,21% 2,06% 

Total 59,31 54,38 52,35 

Fonte: Anexos I dos Poderes Legislativo e Executivo do RGF - 2004 (fls. 714/719-A) 

 

 

Os percentuais acima são a seguir demonstrados:  

 

Despesas com Pessoal – Poder Executivo 
                     em R$ mil 

(A) Despesas brutas com pessoal        147.213,1 

(B) Indenizações por demissão e 

incentivos à demissão voluntária 

492,9 

(C) Despesas de exercícios anteriores    4.100,6 

(D) Despesas decorrentes de decisão 

judicial 

202,2 

(E=A-B-C-D) Despesas líquidas com pessoal      142.599,3 
 

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - fls. 716 

 

Despesas com Pessoal – Poder Legislativo 
 

                 em R$ mil 

(F) Despesas brutas com pessoal 5.842,0 

(G) Exclusões - 

(H=F-G) Despesas líquidas com pessoal 5.842,0 
 

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - fls. 719. 

 

Despesas com Pessoal – Município (Consolidação) 

 
                              em R$ mil 

(I=A+F) Despesas brutas com pessoal        153.055,10 

(J=B) Indenizações por demissão e 

incentivos à demissão voluntária 

492,9 

(L=C) Despesas de exercícios anteriores    4.100,6 

(M=D) Despesas decorrentes de decisão 

judicial 

20,2 

(N=I-J-L-M) Despesas líquidas com pessoal      148.441,3 
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Resumidamente: 

 

 

PODER EXECUTIVO 

Despesa com pessoal líquida                                       R$ 142.599,3 mil 

Receita corrente líquida R$ 283.540,7 mil 

% gasto em pessoal do Poder Executivo 50,29% 

% máximo de gasto em pessoal frente a RCL 54,00% 

PODER LEGISLATIVO 

Despesa com pessoal líquida                                   R$   5.842,0 mil 

Receita corrente líquida R$ 283.540,7 mil 

% gasto em pessoal do Poder Legislativo 2,06% 

% máximo de gasto em pessoal frente a RCL 6,00% 

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 

Despesa com pessoal líquida R$ 148.441,3 mil 

Receita corrente líquida R$ 283.540,7 mil 

% gasto em pessoal no Município 52,35% 

% máximo de gasto em pessoal frente a RCL 60,00% 

 

 

Todavia, a partir dos demonstrativos contábeis, obtém-se valor diverso para as 

despesas brutas com pessoal do Poder Executivo. Assim, recalcula-se abaixo os gastos com 

pessoal, a partir da receita corrente líquida apurada por este gabinete às fls. 1127: 

 

 

Despesas com Pessoal – Poder Executivo 
                     em R$ mil 

(A) Despesas brutas com pessoal        155.282,2 

(B) Indenizações por demissão e 

incentivos à demissão voluntária 

493,6 

(C) Despesas de exercícios anteriores    4.110,5 

(D) Despesas decorrentes de decisão 

judicial 

27,3 

(E=A-B-C-D) Despesas líquidas com pessoal      150.650,8 
 

Fontes: DVP Consolidado – fls. 366, Anexo 2 da LF nº 4.320/64 – fls. 399 e 597. 

 

Despesas com Pessoal – Poder Legislativo 
 

                 em R$ mil 

(F) Despesas brutas com pessoal 5.842,0 

(G) Exclusões - 

(H=F-G) Despesas líquidas com pessoal 5.842,0 
 

Fonte: Anexo 2 da LF nº 4.320/64 – fls. 536. 
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Despesas com Pessoal – Município (Consolidação) 

 
                              em R$ mil 

(I=A+F) Despesas brutas com pessoal        161.124,2 

(J=B) Indenizações por demissão e 

incentivos à demissão voluntária 

493,6 

(L=C) Despesas de exercícios anteriores    4.110,5 

(M=D) Despesas decorrentes de decisão 

judicial 

27,3 

(N=I-J-L-M) Despesas líquidas com pessoal      156.492,8 
 

Resumidamente: 

 

PODER EXECUTIVO 

Despesa com pessoal líquida                                       R$ 150.650,8 mil 

Receita corrente líquida R$ 283.400,1 mil 

% gasto em pessoal do Poder Executivo 53,16% 

% máximo de gasto em pessoal frente a RCL 54,00% 

PODER LEGISLATIVO 

Despesa com pessoal líquida                                   R$     5.842,0 mil 

Receita corrente líquida R$ 283.400,1 mil 

% gasto em pessoal do Poder Legislativo 2,06% 

% máximo de gasto em pessoal frente a RCL 6,00% 

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 

Despesa com pessoal líquida R$ 156.492,8 mil 

Receita corrente líquida R$ 283.400,1 mil 

% gasto em pessoal no Município 55,22% 

% máximo de gasto em pessoal frente a RCL 60,00% 

 

 

Conclui-se portanto que os Gastos Totais com Pessoal e os específicos do Poder 

Executivo estão dentro dos limites constantes do inciso III do art. 19 e alínea b, inciso III 

do art. 20 da Lei Complementar nº 101/00. 

 

O percentual obtido representa 98,4% do limite máximo de gastos para o Executivo. 

Assim, foi superado o limite prudencial da LRF (95% do limite definido). O Poder Executivo 

deve pois observar as disposições do artigo 22 daquela Lei, que estabelece vedações com 

relação a tais despesas nestes casos. 

 

Destaque-se que o Poder Executivo de São Gonçalo, conforme informado na 

Prestação de Contas da Administração Financeira do Município, relativa a 2003 (Processo 

TCE nº 272.808-2/04), não se encontrava, ao fim daquele ano, dentro do limite de gastos com 

pessoal determinado pela LRF (despesas do Poder Executivo equivalentes a 55,84% da RCL). 

Desta forma, em 2004, se sujeitou às disposições do art. 23 da LRF, a saber: 
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Art. 23 – Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no 

art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das 

medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 

dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, 

adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 

da Constituição. 

 

 

Tendo em vista que no 1º quadrimestre de 2004 foram apurados gastos equivalentes a 

56,91% da RCL, observa-se o não atendimento ao citado dispositivo. Todavia, como no 2º 

quadrimestre daquele exercício, o Poder Executivo havia se enquadrado nos ditames do inciso 

III do art. 20 da LRF (despesas equivalentes a 52,17%, frente a gastos máximos de 54% da 

RCL), considerarei o descumprimento do art. 23 da LRF como impropriedade e não como 

irregularidade às contas..  

 

 

2.1.5 – DESPESAS COM SAÚDE 

 

 

Considerando a determinação constitucional (inciso III do art. 77 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias) de que os municípios devem aplicar em despesas 

com ações e serviços públicos de saúde o equivalente 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, o Corpo Instrutivo às fls. 1044 a 1047 apresenta minuciosa 

análise não só procurando verificar o atendimento ao limite constitucional, bem como 

expondo considerações adicionais, conforme a seguir evidenciado: 

 

DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 

 

RECEITAS  VALOR (R$) 

(A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

152.773.999,93  
    

      Impostos  50.246.626,85  
    

      Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 102.527.373,08  
    

          Da União 19.837.278,51  
    

          Do Estado 82.690.094,57  
    

(B) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE - SUS  

33.367.418,67  
    

      Da União para o Município 33.367.418,67  
    

      Do Estado para o Município 0,00  
    

      Demais Municípios para o Município 0,00  
    

(C) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À 

SAÚDE 

0,00  
    

     OUTRAS RECEITAS 0,00  
    

     (-)  DEDUÇÃO PARA O FUNDEF 13.810.717,39  
    

     TOTAL   172.330.701,21  
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VALOR GASTO COM AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

 

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da 

Despesa) 

VALOR (R$) 

DESPESAS CORRENTES 77.739.267,22      

     Pessoal e Encargos Sociais  47.033.150,69      

     Juros e Encargos da Dívida  23.455,02      

     Outras Despesas Correntes  30.682.661,51      

DESPESAS DE CAPITAL 4.260.377,01      

      Investimentos  4.260.377,01     

      Inversões Financeiras  0,00      

      Amortização da Dívida  0,00      

(D) TOTAL 81.999.644,23      

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE VALOR (R$) 

DESPESAS COM SAÚDE         81.999.644,23      

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  

ORIUNDAS  RECURSOS VINCULADOS  

0,00      

(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  33.367.418,67      

(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

VINCULADAS À SAÚDE  

0,00      

(E) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 48.632.225,56      

 

DEMONSTRAÇÃO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO  
 

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE/RECEITA 

LÍQUIDA DE IMPOSTOS 

ANO 2000 2001 2002 2003 2004 

% Aplicado 22,90  20,90  35,60  29,14  35,00  

% Mínimo a Aplicar 7,00  8,60  10,20  11,80  15,00  

Ajuste da Receita para fins da EC nº 29/00      

    (A) Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e 

Legais 

152.773.999,93  

          (-) Dedução para o FUNDEF 13.810.717,39  

    (=)Total Ajustado das Receitas de Impostos e Transferências 

Constitucionais e Legais (F) 

138.963.282,54  

Ajuste das Despesas com Saúde      

    (D) Total das Despesas com Saúde 81.999.644,23  

          (-) Despesas com inativos e pensionistas pagas com 

recursos vinculados 

0,00  

          (-) Despesas vinculadas aos recursos do SUS (1) 33.367.418,67  

          (-) Despesas financiadas com recursos de operações de 

crédito 

0,00  

    (=) Total Ajustado das Despesas Próprias com Saúde (G) 48.632.225,56  

% das Despesas Próprias com Saúde, par fins da EC nº 29/00 

(G÷F) 

35,00% 
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Destaque-se que os valores relativos às despesas em análise foram obtidos pelo 

Corpo Instrutivo a partir dos Demonstrativos Contábeis enviados pelo Município (Prefeitura e 

Fundação Municipal de Saúde). 

 

Quanto ao valor do total das receitas de impostos, observa-se que o mesmo coincide 

com aquele demonstrado às fls. 1120 deste voto. 

 

O valor de gastos com ações e serviços públicos de saúde constante do quadro 

anterior não coincide com o apontado no Anexo XVI do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (fls. 720). 

 

Cumpre salientar que o Corpo Instrutivo incluiu em seus cálculos das despesas em 

saúde os gastos com inativos (R$ 435.470,32). Retirando tal valor, chegar-se ia a despesas em 

saúde no montante de R$ 48.196.755,24, equivalentes a 34,68% da base de cálculo dos gastos 

em questão.  

 

Destarte, o Município cumpriu a determinação constitucional de aplicação 

mínima de 15% dos impostos citados no inciso III do art. 77 do ADCT nas ações e 

serviços públicos de saúde, tendo em vista ter aplicado aproximadamente 35% de tal 

valor nas despesas da espécie.  

  

 

Cumpre salientar ainda outros destaques na instrução de fls. 1047: 

 
Não foi encaminhado o Parecer do Conselho Municipal de Saúde. 

Não foi encaminhada cópia do Plano de Saúde do Município. 

Às fls. 992 foi apresentada declaração de que o Município de São Gonçalo não 

participou de consórcio administrativo intermunicipal, na forma do artigo 10 da Lei 

Federal n.º 8.080/90.  

 

 

2.1.6 – ALIENAÇÃO DE ATIVOS 

 

 

Conforme disposto no art. 44 da LRF, as receitas provenientes da alienação de ativos 

não devem ser aplicadas no financiamento de despesas correntes, salvo se destinadas por lei 

aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

 

Através do Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada observa-se terem sido 

recebidas receitas da espécie no valor total de R$ 251.732,00. O Corpo Instrutivo destacou o 

seguinte, com relação ao assunto em análise (fls. 1035): 
 

Conforme o Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos 

Recursos – Anexo XIV do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – fls. 709, 

verificamos que o Poder Executivo não contrariou o artigo 44 da Lei Complementar n.º 

101/00, uma vez que não ocorreu a aplicação no exercício receita de capital derivada 

de alienação de bens e direitos no financiamento de despesa corrente. 

Outrossim, o saldo das receitas de capital derivados da alienação de bens e 

direitos, no valor de R$ 251.700,00 referente ao Poder Executivo deve ter sua 

aplicação comprovada  no próximo exercício.  
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2.1.7 – APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS ROYALTIES 

 

 

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

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

aquelas dívidas com a União (Lei Federal nº 10.195/01). Tais recursos podem ainda ser 

aplicados na capitalização dos fundos de previdência. 

 

O Corpo Instrutivo destacou às fls. 1047 a 1049: 

 

 
De acordo com o Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas inerentes 

à Compensação Financeira decorrentes da Exploração de Recursos Naturais – Quadro 

VIII – fls. 974, a movimentação dos recursos de royalties no exercício pode ser 

resumida da seguinte forma: 

 

RECEITAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA VALOR (R$)

I - Transferência da União 4.399.459,29

      Compensação Financeira de Recursos Hídricos

      Compensação Financeira de Recursos Minerais 22.568,67

      Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo, 

Xisto e Gás Natural
4.376.890,62

             Royalties  pela Produção

             Royalties  pelo Excedente da Produção

             Participação Especial

             Fundo Especial do Petróleo - FEP

II - Transferência do Estado 3.331.892,15

       Cota-Parte Royalties  pela Produção (25% da Quota 

Produção do Estado)
3.331.892,15

III - Outras Compensações Financeiras 

IV - Aplicações Financeiras (1) 115.749,72

V - Total das Receitas (I+II+III+IV) 7.847.101,16

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA 

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
VALOR (R$)

I -  Despesas Correntes 0,00

      Pessoal e Encargos

      Juros e Encagos da Dívida

      Outras Despesas Correntes

II -  Despesas de Capital 0,00

      Investimentos

      Inversões Financeiras

      Amortização da Dívida

III - Total das Despesas (I+II) 0,00                           
Fonte: Quadro VIII, fls. 974; Documento de fls. 975. 

 
Cabe-nos destacar que não foram encaminhados os Quadros IX, X e XI. O 

Quadro VIII encaminhado às fls. 974, não apresenta valores para as despesas. Não 

obstante, verifica-se no razão da conta n.º 2.576-3 (fls. 980/981) que houve pagamento 

de despesas com recursos de royalties. Diante da insuficiência de dados, não foi 

possível efetuar os cálculos necessários. 
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Adicionalmente, procederemos à apuração de possível utilização de recursos de 

royalties nas vedações previstas, na forma a seguir, donde extrairemos as devidas 

conclusões: 

 
Pessoal 

 
Descrição Valor (R$)

(A) Receita Corrente Líquida do Município 283.540.700,00

(B) Receita de royalties 7.847.101,16

(C) Receita Corrente sem royalties (A-B) 275.693.598,84

(D) Total das Despesas com Pagamento de Pessoal 142.599.300,00

(E) Sobra das Receitas Correntes sem royalties 133.094.298,84  
Fonte: Demonstrativo das Despesas com Pessoal, fls. 714; Anexo I do RGF 

3ª quad/2004, fls.716. 
 

 

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

existiram indícios de utilização de royalties para pagamento de pessoal. 

 

 

Dívida 

 

Com relação ao pagamento de dívida com recursos dos royalties à analise é 

semelhante a efetuada com pessoal, conforme demonstramos: 

 
Descrição Valor (R$)

(A) Receita Total do Município 295.386.522,24

(B) Receita de royalties 7.847.101,16

(C) Receita Total sem royalties (A-B) 287.539.421,08

(D) Total das Despesas com Pagamento de Dívida 3.618.057,50

(E) Sobra da Receita Total sem royalties 283.921.363,58 
Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidada, fls. 366. 

 

 

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

existiram indícios de utilização de royalties para pagamento de dívida. 

 

Quanto ao saldo financeiro de royalties, informamos que o(s) extrato(s) 

bancário(s) evidenciando a situação em 31.12.2004 e sua(s) respectiva(s) 

conciliação(ões) não puderam ser confrontados devido à ausência do Quadro XI e de 

registros analíticos nos Balanços Financeiro/Patrimonial. 

 

 

Relativamente aos argumentos trazidos pelo Corpo Instrutivo, há que se acrescentar: 

 

 As receitas de transferências da União e do Estado do Rio de Janeiro, coincidem 

com os valores registrados no Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a 

Arrecadada; 

 Os royalties representaram apenas 2,8% da Receita Corrente Líquida, o que 

corrobora o entendimento da instrução quanto a não existência de indício da 

utilização de tais recursos em finalidade não prevista na legislação; 

 O não envio dos documentos que explicitariam a forma de utilização dos recursos 

em apreço deve se constituir em ressalva às contas.  
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2.1.8 – REPASSES AO PODER LEGISLATIVO 

 

 

A verificação do atendimento ao disposto no artigo 29-A da Constituição Federal 

constitui-se, a meu ver, em item de apreciação obrigatória quando do exame das Contas de 

Administração Financeira, uma vez tratar-se de limite constitucionalmente estabelecido.  

 

 

O artigo 29-A da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda nº 25/2000, 

assim dispõe: 

 

 
Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 

subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os 

seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências 

previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício 

anterior:  

 

I - oito por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes;  

II - sete por cento para Municípios com população entre cem mil e um e 

trezentos mil habitantes;  

III - seis por cento para Municípios com população entre trezentos mil e um e 

quinhentos mil habitantes;  

IV - cinco por cento para Municípios com população acima de quinhentos mil 

habitantes. 

 

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita 

com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.  

  

§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:  

I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;  

II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou  

III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.  

 

§ 3º Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o 

desrespeito ao § 1º deste artigo. 

 

 

São Gonçalo possui 889.828 habitantes. Assim, se encontra sujeito ao mandamento 

do inciso IV acima reproduzido (5% da receita definida no caput). Com base nos dados 

constantes no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada de 2003 – Anexo 10 da LF 

nº 4.320/64, acostado aos autos às fls. 722 a 728, a arrecadação efetiva naquele exercício das 

receitas a serem consideradas para efeito de repasse ao Legislativo corresponde a 

R$ 155.626.165,03. Desta forma, o limite máximo de repasse ao Poder Legislativo, de acordo 

com artigo 29-A da CF correspondente a R$ 7.781.308,25, conforme adiante calculado: 
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Limite Previsto 

 

Em R$ 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2003

(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (tributos diretamente arrecadados) 67.259.763,65

      ISS 12.883.352,02

      IPTU 20.612.202,43

      ITBI 1.893.518,31

      IRRF 1.913.507,59

      Taxas (1) 9.065.679,37

      Contribuição de Melhoria 0,00

      Dívida Ativa de Tributos 11.504.380,04

      Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos 0,00

      Multa e Juros de Mora de Tributos 310.425,56

      Receitas de Bem de Uso Especial (Cemitério, Mercado Mun. etc) (2) 0,00

     Contribuição Previdenciária (3) 4.484.584,92

     Contribuição de Iluminação Pública (3) 4.592.113,41

(B) TRANSFERÊNCIAS 88.366.401,38

      FPM 16.292.460,35

      ITR 2.528,81

      ICMS Lei 87/96 1.039.444,52

      ICMS 61.614.182,01

      IPVA 8.767.784,82

      IPI Exportação 650.000,87

(C) TOTAL 155.626.165,03

PERCENTUAL PREVISTO PARA O MUNICÍPIO 5,00%

LIMITE DO REPASSE DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO - 2004 7.781.308,25  
Fonte: Anexo 10 da Prefeitura de São Gonçalo 2003, Anexo 10 do IPASG - 2003 fls.722/728. 
Notas: 
(1) Inclusive a Taxa de Poder de Polícia – Ver voto Processo TCE-RJ n.º 261.314-8/02 
(2) Receitas de Mercado Municipal,  de cemitério, de aeroporto, de terra dos silvícolas, conforme 

voto proferido no Processo TCE n.º 261.314-8/02 
(3) Receitas incluídas em virtude do voto proferido no Processo TCE-RJ n.º 210.512-9/04 

 

 

O valor repassado pelo Poder Executivo ao Legislativo correspondeu a 

R$ 7.624.745,03. Como o repasse limitado pela CF é aquele para as despesas que não as com 

inativos, exclui-se do repasse os valores destinados a honrar tais despesas. Chega-se assim a 

um repasse de R$ 7.293.163,09, tendo sido pois respeitado o limite anteriormente calculado 

(inciso I do §2º do art. 29-A), desta forma : 
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Comparação do Limite Previsto com o Repasse Recebido 

 
Em R$                                                                                                                                                                                                                       

Limite de 

Repasse 

Permitido

Repasse 

Recebido (1)

Repasse Recebido 

Abaixo do Limite

7.781.308,25 7.293.163,09 488.145,16
 

 

(fonte: Modelos 02 e 03, balanço financeiro da CMSG e 

Anexo 2 da CMSG fls. 347, 349, 554 e 536) 

 

(1) corresponde ao total do repasse, não computados os 

gastos com inativos (aposentado e pensionista) do 

Legislativo, face  à exclusão determinada no artigo 29-A da 

Constituição Federal/88 (R$ 7.624.745,03 (Repasse) – ( R$ 

252.436,76 (Aposent.) + R$ 79.145,18 (Pensões)) = 

R$ 7.293.163,09).  

 

 

Outrossim, observo não haver dados nesta Prestação de Contas que permitam 

verificar se o repasse ao Legislativo se deu até o dia vinte de cada mês (inciso II do §2º do art. 

29-A).   

 

O valor do Orçamento final da Câmara correspondeu a R$ 7.632.151,75 (Anexo 11 – 

fls. 551). Este montante, muito embora contenha fixações para gastos com inativos, é inferior 

ao limite máximo das despesas do Legislativo, a exceção daquelas com inativos, estabelecido 

pela Constituição Federal (R$ 7.781.308,25). Desta forma, conforme disposto no inciso III do 

§2º do art. 29-A, tendo em vista que a LOA atende aos mandamentos constitucionais, o valor 

lá definido é o parâmetro para repasses ao Legislativo.  

 

Verifica-se que o montante efetivamente repassado foi menor do que aquele orçado, 

assim: 

 

 
                                    Em R$ 

REPASSE FIXADO NA LOA - PARA 

PODER EXECUTIVO

REPASSE RECEBIDO DO 

PODER EXECUTIVO

REPASSE RECEBIDO 

IGUAL AO FIXADO

7.632.151,75 7.624.745,03 -7.406,72
 

(fonte: Balanço Orçamentário da CMSG fls. 553) 
 

 

Destarte, tem-se que o Poder Executivo não atendeu ao disposto no inciso III do §2º 

do art. 29-A da Constituição Federal. Todavia, considerando que a pequena diferença obtida 

(equivalente a 0,10% do valor inicialmente orçado), entendo que o descumprimento à Lei 

Orçamentária e ao disposto no art. 29-A da CF possa ser relevado. 
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2.2 – PODER LEGISLATIVO 

 

 

Tendo em vista o disposto no art. 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata da 

Emissão de Parecer Prévio em separado, no caso do Município de São Gonçalo para cada 

Poder (Executivo e Legislativo), apresento a seguir questões que subsidiaram minhas 

conclusões. 

 

 

 

2.2.1 – GASTOS COM PESSOAL 

 

Considerando o disposto no artigo 169 da Constituição Federal e nos artigos 18 a 23 

da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), os gastos com 

pessoal do Poder Legislativo podem comprometer, no máximo, 6% da receita corrente líquida 

municipal.  

 

Conforme demonstrado anteriormente, passo em seguida a explicitar os percentuais 

de gastos relativos ao Poder Legislativo, durante o exercício de 2004: 

 

 

Percentual aplicado com Pessoal – exercício de 2004 

 
     Em % 

Descrição 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Poder Legislativo 2,40% 2,21% 2,06% 

 

 

Conclui-se portanto, que os gastos  com pessoal do Poder Legislativo de São 

Gonçalo encontram-se dentro do limite máximo específico para gastos com pessoal, 

estabelecido na alínea “a” do inciso III do art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000.  

 

 

Destaque-se que o Poder Legislativo de São Gonçalo, conforme informado na 

Prestação de Contas da Administração Financeira do Município, relativa a 2003 (Processo 

TCE nº 272.808-2/04), se encontrava, ao fim daquele ano, dentro do limite de gastos com 

pessoal determinado pela LRF (despesas do Poder Legislativo equivalentes a 2,37% da RCL). 

Desta forma, em 2004, não se sujeitou às disposições do art. 23 da LRF, a saber: 

 

 
Art. 23 – Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no 

art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das 

medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 

dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, 

adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 

da Constituição. 
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2.2.2 – DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO 

 

 

O artigo 29-A da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda nº 25/2000, 

assim dispõe: 

 

 
Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 

subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os 

seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências 

previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício 

anterior:  

 

I - oito por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes;  

II - sete por cento para Municípios com população entre cem mil e um e 

trezentos mil habitantes;  

III - seis por cento para Municípios com população entre trezentos mil e um e 

quinhentos mil habitantes;  

IV - cinco por cento para Municípios com população acima de quinhentos mil 

habitantes. 

 

 

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita 

com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.  

 

§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:  

I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;  

II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou  

III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.  

 

§ 3º Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o 

desrespeito ao § 1º deste artigo. 

 

 

São Gonçalo possui 889.828 habitantes. Assim, encontra-se sujeito ao mandamento 

do inciso I acima reproduzido (5% da receita definida no caput). 

 

 

O total  da  despesa  do  Poder  Legislativo, que não contém gastos com  inativos, 

correspondeu a R$ 7.293.163,09. Tal valor é inferior ao limite de 5% da receita tributária e de 

transferências efetivamente arrecadadas em 2003 (R$ 7.781.308,25), em atendimento ao 

inciso IV do citado art. 29-A, assim: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TCE-RJ 

PROCESSO  nº 217.401-5/05 

RUBRICA             Fls.: 1469 

 

 

 

                            Em R$ 

LIMITE DE REPASSE 

PERMITIDO

DESPESA TOTAL DO 

PODER LEGISLATIVO (1)

DESPESA PAGA ABAIXO 

DO REPASSE 

PERMITIDO

7.781.308,25 7.293.163,09 488.145,16
 

(fonte: Modelos 02 e 03, balanço financeiro da CMSG e Anexo 2 da CMSG fls. 347, 349, 554 e 536) 

(1) corresponde ao total da despesa, não computados os gastos com inativos (aposentado e pensionista) do 

Legislativo, face à exclusão determinada no artigo 29-A da Constituição Federal/88 (R$ 7.624.745,03 

(Repasse) –  R$ 252.436,76 (Aposent.) + R$ 79.145,18 (Pensões)) = R$ 7.293.163,09).  

 

 

 

Quanto aos gastos com a folha de pagamento, observa-se o atendimento ao § 1º do 

artigo 29-A, assim: 

 

 

Verificação do Cumprimento do Art. 29-A, § 1º da CF/88 

 

 
Em R$ 

Descrição Valor (R$)

(A) Repasse Permitido para a Câmara no exercício de 

2004
7.781.308,25

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

Legislativo (70%A)
5.446.915,78

(C) Gastos com Folha de Pagamento (*) 4.920.284,05

      Pessoal Civil 4.905.664,05

      Salário Família 14.620,00

      Outros (especificar) 0,00

(D) Total do Gasto abaixo do Limite (C-B) -526.631,73                       
(fonte Anexo 2 da CMSG fls. 536) 
(*) Não computamos as despesas com encargos sociais e contribuição para 
previdência, nem os gastos com inativos e pensionistas, conforme voto do 
Conselheiro Relator Jonas Lopes de Carvalho Júnior no Processo de 
Consulta TCE/RJ n.º 270.222-2/01. 

 

 

 

3 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 

3.1 - DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 

 

 

 

O artigo 11 da Lei Complementar Federal nº 101/00 prevê a obrigatoriedade de 

efetiva arrecadação de todos os tributos constitucionais, vedando a realização de 

transferências voluntárias ao município que não observe este dispositivo. 
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Os tributos cuja competência de instituição e arrecadação pertencem ao Município 

em apreço foram, no total, inferiores em aproximadamente 12,68% àqueles previstos na Lei 

Orçamentária, assim: 

 

 
      

               Em R$ 

Tributos 
Receita  

Prevista 

Receita 

Arrecadada 
Resultado 

Impostos    

    IPTU 30.865.000,00 21.008.512,32 (9.856.487,68) 

    ISS 14.900.000,00 16.597.296,99 1.697.296,99 

    ITBI (inter-vivos) 2.060.000,00 2.142.263,70 82.263,70 

    IRRF 830.000,00 3.132.129,31 2.302.129,31 

Taxas 12.444.700,00 10.472.579,84 (1.972.120,16) 

Contribuição de Melhoria - - - 

T O T A L 

61.099.700,00 53.352.782,16 (7.746.917,84) 

 

 

O déficit de arrecadação acima verificado deve ser observado atentamente pelo 

Município, seja sob a ótica da necessidade de se empreenderem esforços objetivando aumento 

da arrecadação ou da correta previsão das receitas anuais. 

 

 

 

3.2 - DÍVIDA PÚBLICA – FUNDADA E FLUTUANTE (RESTOS A PAGAR E 

OUTRAS) 

 

 

 Conforme inciso I do artigo 30 da Lei Complementar nº 101/00 (em cumprimento ao 

estabelecido no artigo 52 da Constituição Federal, incisos VI, VII, VIII e IX), o Senado 

Federal deverá estabelecer os limites da dívida consolidada dos Municípios, das operações de 

crédito externo e interno, das concessões de garantia da União em operações de crédito e da 

dívida mobiliária. Assim, foram editadas as Resoluções nº
s
 40/01 e 43/01. 

 

Findo o ano de 2004, o saldo da dívida pública era de R$ 75.472.197,26 

(R$ 42.104.766,23 – dívida flutuante e R$ 33.367.431,03 – dívida fundada interna), conforme 

Balanço Patrimonial às fls. 364. 

 

A dívida flutuante é composta por Restos a Pagar (R$ 37.360.621,91) e por 

obrigações com terceiros – consignações (depósitos de diversos origens – R$ 4.744.145,32). 

 

Para o exercício sob exame, o montante de despesas inscritas em Restos a Pagar sofre 

limitações legais. Cumpre ressaltar pois as disposições do art. 42 da LRF, in verbis: 
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Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 

quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida 

integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem 

que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados 

os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 

 

 

Assim, através do Processo TCE nº 280.582-8/04, este Plenário decidiu pela 

realização de Inspeção Extraordinária nos Municípios jurisdicionados, a fim de que o 

cumprimento ou não a tais disposições fosse devidamente verificado. Transcrevo a seguir a 

citada decisão Plenária: 

 

 
I - A realização de INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, nos termos do artigo 49, 

parágrafo 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 

167/92, em todos os municípios sob jurisdição do TCE-RJ, a fim de coletar as informações 

referentes ao encerramento do exercício financeiro de 2004, em razão do 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 101/2000); 

 

II - Comunicação, conforme prevê o §1º do artigo 6º da Deliberação TCE/RJ nº 

204/96, aos atuais Prefeitos Municipais e Presidentes das Câmaras Municipais, a ser 

efetivada no moldes do inciso II, do artigo 26,do Regimento Interno deste Tribunal, para 

que os mesmos, ou através de Procuradores legalmente habilitados, disponibilizem no dia 

03/01/2005,nas sedes das respectivas Prefeituras e Câmaras Municipais, para fins de 

apresentação à equipe de inspeção deste Tribunal, dos elementos relacionados nos anexos 

I e II; e 

 

III - CIÊNCIA aos Prefeitos e Vereadores eleitos da Decisão Plenária, na forma 

prevista no inciso III do artigo 26 do Regimento Interno deste Tribunal, 

de modo que os mesmos facilitem o acesso dos Prefeitos e dos Presidentes das Câmaras em 

término de mandato, ou seus Procuradores legalmente habilitados, na sede da Prefeitura e 

da Câmara Municipal no dia 03/01/2005. 

 

 

A Inspeção realizada em São Gonçalo - Poder Executivo – Processo TCE nº 203.772-

2/05 foi inicialmente apreciada em Sessão Plenária de 12/04/2005. Consoante voto do Relator, 

Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior, este Tribunal decidiu: 

 

 
I - Pela NOTIFICAÇÃO ao Sr. Henry Charles Armond Calvert, Prefeito do 

Município de São Gonçalo, ao término do exercício financeiro de 2004, com fulcro no 

artigo 6º, § 2º, da Deliberação TCE nº 204/96, na forma prevista no artigo 26, e seus 

incisos, do Regimento Interno desta Corte, aprovado pela Deliberação nº 167/92, 

alertando-o para as sanções previstas no inciso IV do art. 63 da Lei Complementar nº 

63/90 e que a não comprovação do cumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal poderá caracterizar crime contra as finanças públicas tipificado no artigo 359-C do 

Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940), com a redação dada pelo artigo 2º da Lei 

10.028/2000 e para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente: 
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I.1. Razões de defesa pelo descumprimento da Decisão Plenária de 07/12/2004, 

proferida nos autos do Processo TCE nº 280.582-8/04, à qual lhe foi comunicada 

validamente, nos termos descritos na instrução; 

 

I.2. Os documentos elencados pelo Corpo Instrutivo no item 1.2 da proposta de 

notificação e transcritos no meu Relatório. 

 

 

II – Por DETERMINAÇÃO à atual Prefeita de São Gonçalo, Sra. Aparecida 

Panisset, para que dê acesso ao Sr. Henry Charles Armond Calvert, ex- Prefeito, 

notificado nos termos do item anterior, à documentação necessária ao atendimento à 

decisão desta Corte, alertando-o de que o descumprimento desta decisão poderá ensejar a 

aplicação das sanções previstas no inciso IV do art. 63 da Lei Complementar nº 63/90. 

 

 
Apresentadas razões de defesa pelo jurisdicionado, considerou o Corpo Instrutivo  

que as mesmas apontam para a verificação de uma insuficiência de caixa por parte do 

Executivo, frente às obrigações contraídas nos dois últimos quadrimestre de 2004, em 

desrespeito aos mandamentos do artigo 42 da LRF. 

 

Assim, foram sugeridas na instrução e acompanhadas pelo Plenário, conforme voto 

prolatado pelo Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco, em Sessão de 22/11/05, as 

seguintes medidas: 

 

 
I – Pela NOTIFICAÇÃO, prevista no § 2º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 

204/96, ao Sr. Henry Charles Armond Calvert, Prefeito do Município de São Gonçalo ao 

término do exercício de 2004, a ser efetivada nos moldes do artigo 26 e seus incisos do 

Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela  Deliberação TCE-RJ n.º 167/92, com 

cópia do inteiro teor deste Voto, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

razões de defesa quanto ao descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar n.º 101/00, 

comprovando-as com os elementos necessários a sua elucidação, alertando-o, ainda, de 

que o descumprimento do mencionado artigo poderá constituir crime contra as finanças 

públicas tipificado no artigo 359-C do Código Penal (Decreto-Lei n.º 2.848/40), com 

redação dada pelo artigo 2.º da Lei 10.028/00; 

 

II – Pela COMUNICAÇÃO, prevista no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ 

n.º 204/96, à Sr.ª Maria Aparecida Panisset, atual Prefeita do Município de São Gonçalo, 

a ser efetivada nos moldes do artigo 26 do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado 

pela  Deliberação TCE-RJ n.º 167/92, para que, em observância ao princípio da 

continuidade administrativa, facilite o acesso do responsável, notificado na forma do item 

I, às informações necessárias ao atendimento da decisão desta Corte; 

 

III – Por DETERMINAÇÃO à SSE para que dê ABSOLUTA PRIORIDADE ao 

cumprimento da presente decisão; 

 

IV – Pela DESAPENSAÇÃO do presente dos Processos TCE-RJ n.ºs 211.192-4/05, 

213.706-5/05, 207.598-2/05, 213.694-6/05, 213.698-2/05, 211.196-0/05 e 207.608-3/05, e 

posterior encaminhamento à Inspetoria competente para que se dê prosseguimento em 

suas análises.  
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Em 14/12/2005 foi dada vista dos autos ao jurisdicionado, através de Procurador 

devidamente habilitado, quando o mesmo recebeu cópia do inteiro teor do processo (fls. 572 a 

577).  

 

Atendendo à notificação expedida, novos esclarecimentos foram apresentados. 

 

O Corpo Instrutivo, analisando as defesas apresentadas, considerou que as mesmas 

não trouxeram aos autos argumentos capazes de elidir a irregularidade apurada, qual seja, o 

descumprimento do art. 42 da LRF. Sugeriu assim o não acolhimento da defesa, a 

comunicação ao defendente, aplicação de multa ao mesmo, ciência ao Ministério Público e a 

tramitação dos autos junto a Prestação de Contas da Administração Financeiro do Município 

(fls. 597 e 598). 

 

Acontece que o administrativo foi encaminhado a meu gabinete para exame e 

relatoria. Considerando o objeto do mesmo (coleta de informações), atendido nos autos da 

própria inspeção, e fato de já ter sido estabelecido o contraditório em razão da notificação de 

22/11/05, prolatei voto, acolhido pelo Plenário, nos seguintes termos (Sessão de 21/03/06): 

 

 
I – Pela ANEXAÇÃO do presente processo ao Processo TCE/RJ nº 217.401-5/05 

que trata das Contas de Administração Financeira do Município de São Gonçalo – 

exercício de 2004; 

 

 

II – Pela Determinação á Inspetoria Competente para que, utilizando-se das 

informações constantes no presente, referentes ao cumprimento do determinado no art. 42 

da LC 101/00, aprecie o Processo que trata das Contas de Administração Financeira do 

Município de São Gonçalo – exercício de 2004 (TCE/RJ nº 217.401-5/05), sugerindo, de 

forma conclusiva, emissão do Parecer Prévio.  

 

 

Conforme exposto na introdução deste voto, o Corpo Instrutivo manteve sua sugestão 

de emissão de Parecer Contrário às contas do Poder Executivo, incluindo como irregularidade 

“... não cumprimento do artigo 42 da Lei Federal nº 101/2000 - LRF” (fls. 1393). 

 

A partir dos dados apurados in loco, foi constatada uma insuficiência de caixa no 

valor de R$ 19.758.231,71, da seguinte forma (Processo TCE 203.621-7/05 – fls. 554): 
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A partir das defesas apresentadas pelo jurisdicionado, o Corpo Instrutivo ponderou 

(Processo TCE nº 203.772-2/05 – fls. 595 a 598), sic: 

 

 
DAS RAZÕES DE DEFESA 

 

Na tentativa de afastar a responsabilidade a ele atribuída, sustenta sua tese  de 

defesa nos seguintes fundamentos: 

 

1º - que as contas de seu antecessor, em 31.12.2000, apresentou um déficit financeiro de 

R$ 21.475.872,83; 

 

2º - que o referido déficit trouxe desequilíbrio e prejuízo à administração do defendente e 

 

3º - que a administração de 2001/2004 encontrou uma situação financeira desequilibrada, 

deixada pela gestão anterior; 

 

Primeiramente, em relação à solução de mérito proferida no processo TCE/RJ nº 

271.021-3/01 – Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de São 

Gonçalo/2000, na qual o Plenário deste Tribunal de Contas decidiu por fazer constar o 

descumprimento do artigo 42 como item de Ressalva e Determinação, embora já na égide 

da Lei Complementar Federal nº 101/2000, se deu, aí neste caso, em consagração do 

princípio da proporcionalidade, na sua tríplice dimensão da adequação, necessidade e 

razoabilidade stricto sensu.  Naquela ocasião, efetivamente, não houve tempo hábil para 

que os gestores precedessem as adequações devidas ao novo ordenamento jurídico e seria 

plausível que a decisão tivesse cunho eminentemente orientador/disciplinar.  

 

Dando continuidade a essa linha de raciocínio, entende-se que não seria razoável 

que decorridos quase 6 (seis) anos da entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

a qual trouxe normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal, objetivando corrigir o rumo da administração pública, mediante a adoção das 

técnicas de planejamento, organização e controle, que um município apresente uma 

insuficiência financeira de R$ 19.758.231,71.   

 

A ocorrência adversa ao final do mandato, objeto de apuração lastreada pelo 

artigo 42 da LRF, seria perfeitamente equacionada se, no curso do mandato, fossem 

cumpridas as adequações constantes da receita e da despesa, conforme preconiza o artigo 

9º e parágrafos do mesmo diploma.  Assim, caso a condução máquina administrativa 

mantivesse o equilíbrio entre as suas contas, buscando parâmetro exeqüíveis, não se 

depararia com transtornos para atendimento do referenciado artigo 42.    

 

Assim, qualquer que seja a interpretação que se pretenda atribuir ao dispositivo em 

comento, deve-se buscar inspiração na mens legis.  É irrefutável que pretendeu o 

legislador impedir que o administrador público, em final de mandato, deixasse despesas a 

serem honradas pelo seu sucessor, sem que houvesse suficiente reserva de caixa para 

cobri-las.   

 

Cumpre ainda citar o parágrafo único do artigo 42 da LRF, o qual assevera que 

“na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas 

compromissadas a pagar até o final do exercício”.  O que se depreende deste dispositivo 

legal, e que se aplica ao caso em lume, é que ficou claramente estabelecido um “marco 

final” (31 de dezembro) para se proceder a verificação proposta, mas não um “marco 

inicial”, posto que o equilíbrio das contas públicas (objeto precípuo da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – art. 1º, §1º) não se avalia em exercícios financeiros 

determinados, mas a partir das contas globais do município.  Indubitavelmente, não 
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pretendeu o legislador traçar de um marco primitivo,  mas sim abarcar todas as despesas 

existentes, originárias ou não no último exercício, o que alcançaria, inclusive, as 

decorrentes de governos pretéritos, as quais deveriam ter sido consideradas pela gestão do 

defendente.      

 

Desta feita, considerando que a gestão do ora defendente foi cumprida 

integralmente sob o arrimo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual lhe ofereceu 

mecanismos eficientes a propiciar uma base sólida à Administração, visando o equilíbrio 

das contas e finanças públicas; considerando que a situação deficitária afronta o princípio 

da Responsabilidade na Gestão Fiscal, caracterizando, ainda, crime contra as finanças 

públicas tipificado no artigo 369-C do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940), com a 

redação dada pelo artigo 2º da Lei 10.028/2000 e, por derradeiro, considerando que a 

defesa apresentada não trouxe aos autos elementos suficientes, capazes de reverter o 

quadro deficitário apurado ao final do exercício  de 2004, sugeri-se:   

 

I – NÃO ACOLHIMENTO DA DEFESA apresentada pelo Sr. HENRY CHARLES 

CALVERT, ex-prefeito do município de São Gonçalo, objeto do Documento TCE/RJ  

nº 000.056-1/06, fls. 578/592, em face dos motivos relatados na presente Instrução; 

 

II – COMUNICAÇÃO ao defendente, com fulcro no artigo 26, §1º do Regimento Interno 

c/c § 1o do artigo 6o da Deliberação TCE/RJ n.o 204/96, dando-lhe CIÊNCIA da decisão 

desta Corte; 

 

III – APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. HENRY CHARLES CALVERT, ex-prefeito do 

município de São Gonçalo, com fulcro nos incisos II e III, do artigo 63 da Lei 

Complementar nº 63/90, a ser recolhida com recursos próprios ao erário Estadual, no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o responsável comprovar o seu recolhimento junto ao 

Tribunal de Contas, no prazo de 10 (dez) dias, autorizando a Cobrança Executiva, no caso 

de não recolhimento, resguardados os devidos prazos recursais. 

 

IV – CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO do descumprimento, pelo chefe do Poder 

Executivo do Município de São Gonçalo, Sr. HENRY CHARLES CALVERT, das normas 

estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, 

destacando-se o artigo 1º, § 1º e o artigo 42, conforme análise efetuada no presente 

processo, podendo caracterizar crime contra as finanças públicas tipificado no artigo 369-

C do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940), com a redação dada pelo artigo 2º da Lei 

10.028/2000; 

 

V – A TRAMITAÇÃO do presente processo junto à Prestação de Contas de Administração 

Financeira do Município de São Gonçalo, referente ao exercício de 2004, com vistas a 

subsidiar a sua análise. 

 

 

Concordo com as ponderações do Corpo Instrutivo quanto à questão da continuidade 

administrativa. Contudo, nesta mesma linha, há que se observar os seguintes números da 

gestão do Poder Executivo que ora se analisa: 
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em R$ 

Fontes: Prestações de Contas da Administração Financeira do Município de São Gonçalo, exercícios de 2000 a 2004. 

 

 

A partir dos números acima, é possível verificar: 

 

 o ano de 2000 (gestão anterior a esta em discussão) foi encerrado com um déficit 

orçamentário de quase R$ 6 milhões. Durante os anos de 2001 e 2002 foram obtidos 

superávits orçamentários, consumidos, todavia, pelo déficits orçamentários de 2003 e 

2004; 

 

 conforme alegado pelo próprio jurisdicionado, o déficit financeiro de 2000 foi de, 

aproximadamente, R$ 21 milhões. Os recursos orçamentários excedentes gerados em 2001 

e 2002 (respectivamente, R$ 11 milhões e R$ 18 milhões) seriam capazes de cobrir tal 

déficit, restando ainda R$ 8 milhões; 

 

 acontece que, se somarmos tal valor (R$ 8 milhões) ao resultado orçamentário deficitário 

de 2003 (R$ 37 milhões) e ao de 2004 (R$ 9 milhões), verificar-se-ia um déficit 

financeiro, ao fim de 2004, de R$ 38 milhões; 

 

 tendo em vista que o déficit financeiro efetivo de 2004 foi de R$ 19.758.231,71, conforme 

apurado na Inspeção Extraordinária, pode-se inferir pois quanto ao cancelamento de 

obrigações entre 2001 e 2004; 

 

 destaque-se o que o déficit financeiro acima explicitado difere em R$ 52.186,40 daquele 

obtido no Balanço Patrimonial Consolidado do Município (fls. 363/364): 

 

 

Considero tal diferença irrelevante, adotando aquele apurado in loco pelos técnicos 

desta Corte. 

ITENS 2000 2001 2002 2003 2004

A Receitas Orçamentárias 168.140.918,48 176.736.414,34 209.881.551,25 245.485.879,31 295.386.522,24

B Despesas Orçamentárias 174.037.548,75 165.357.334,74 191.576.096,06 282.116.207,25 304.750.351,39

C=A-B Resultado Orçamentário -5.896.630,27 11.379.079,60 18.305.455,19 -36.630.327,94 -9.363.829,15

D Resultado Orçamentário Acumulado 5.482.449,33 23.787.904,52 -12.842.423,42 -22.206.252,57

E Resultado Financeiro Acumulado -21.475.872,83 -10.096.793,23 8.208.661,96 -28.421.665,98 -37.785.495,13

(não considerados cancelamentos de

empenhos)

em R$ 

Ativo Financeiro - BP fls. 363 22.292.280,87 2.067,25 22.294.348,12

Passivo Financeiro - BP fls. 364 42.102.698,98 2.067,25 42.104.766,23

Resultado Financeiro -19.810.418,11 0,00 -19.810.418,11
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 Desta forma, não vislumbro, pelos números expostos, o impacto do déficit financeiro de 

2002 de forma direta no déficit de 2004; 

 

 O déficit de 2000, como comentado, teria tido solução nos superávits orçamentários de 

2001 e 2002. Naqueles anos sim, a administração procedeu, indicam os números, com a 

cautela inserta no texto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estas medidas atendem ainda 

ao Princípio da Continuidade Administrativa a que está sujeito o administrador público; 

 

 Todavia, nos anos de 2003 e 2004, ao fim do mandato, o Município passou a registrar 

déficits orçamentários, que por sua vez, estes sim, acabaram por gerar o déficit financeiro 

de R$ 20 milhões que ora se discute;  

 

 Reitero considerar que o princípio da continuidade administrativa deve ser observado 

pelos gestores, todavia, deve-se ressaltar que, vislumbrado o cancelamento de obrigações 

entre 2001 e 2004 não é possível sequer, a esta Corte, através dos documentos constantes 

dos autos, determinar o quanto dos passivos de 2000 foram realmente honrados (pagos, 

quitados) na gestão 2001-2004.  

 

 

Conclui-se pois que o Poder Executivo do Município de São Gonçalo apresentou ao 

fim de 2004 uma insuficiência de caixa no valor de R$ 19.758.231,71: 

 

 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 

A Total das disponibilidades financeiras  R$ 22.440.395,94 

B Total dos encargos e das despesas compromissadas a pagar  R$ 27.146.818,28 

C=A-B Total da disponibilidade de caixa (fls. 554) - insuficiência (R$   4.706.422,34) 

OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS 

D Empenhos emitidos a partir de 01/05/04 conf. tabela fls. 639  R$ 15.007.782,57 

E Cancelamento de contratos  R$       44.026,80 

F=D+E Total das obrigações de despesas contraídas a partir da 

defesa do jurisdicionado 

 R$ 15.051.809,37 

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA – PARA OS FINS DO ART. 42 DA LRF 

G=C-F Insuficiência de caixa – art. 42 da LRF (R$ 19.758.231,71) 

 

 

Destaque-se que tal número contém o resultado do sistema previdenciário local, que 

fechou o exercício de 2004, conforme apurado pela inspeção, com uma insuficiência de caixa 

no valor de R$ 431.137,75, assim demonstrada: 
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DISPONIBILIDADE DE CAIXA 

H Total das disponibilidades financeiras R$ 3.821.604,45 

I Total dos encargos e das despesas compromissadas a pagar R$ 1.951.672,46 

J=H-I Total da disponibilidade de caixa (fls. 554) R$ 1.869.931,99 

OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS 

L Empenhos emitidos a partir de 01/05/04 conf. tabela fls. 554 R$ 2.301.069,74 

M=L Total das obrigações de despesas contraídas a partir da 

defesa do jurisdicionado 

R$ 2.301.069,74 

SUFICIÊNCIA DE CAIXA – PARA OS FINS DO ART. 42 DA LRF 

N=J-M Insuficiência de caixa – art. 42 da LRF (R$    431.137,75) 

 

 

A insuficiência acima apontada está contida no cálculo da insuficiência de 

R$ 19.758.231,71. Desta forma, ela aumenta a insuficiência geral do Poder Executivo sem a 

instituição de previdência. Esta não pode ser segregada da insuficiência do Poder Executivo, 

em face dos mandamentos da Lei Federal nº  9.717
1
 de 27 de novembro de 1998, conforme 

abaixo reproduzido: 

  

 
Art. 2º (...) 

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela 

cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes 

do pagamento de benefícios previdenciários. 

 

 

Conforme disposto na Lei Federal nº 10.028, que alterou disposições do Código 

Penal brasileiro (Decreto-lei nº 2.848.40), o não atendimento ao contido no art. 42 da LRF 

poderá sujeitar o agente às seguintes penalidades: 

 

 
Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura 

Art. 359-C – Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos 

quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga 

no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que 

não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

 

 

Destarte, considero própria a sugestão do Corpo Instrutivo de oficiar o Ministério 

Público do Estado do Rio Janeiro para conhecimento dos fatos aqui relatados. 

 

Reitero que, mesmo com a Publicação, no DOERJ de 17/07/06, da Pauta Especial 

para esta Sessão (08/08/06), o jurisdicionado não apresentou outros esclarecimentos ou 

documentos a esta Corte sobre a irregularidade tipificada neste item. 

                                                           
1
 “Dispõe sobre regras gerais para organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 

servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do 

Distrito Federal e dá outras providências.” 
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Por derradeiro, cumpre salientar que o Corpo Instrutivo procedeu à anexação, nestas 

contas, dos seguintes processos: 

 
PROCESSOS TCE Nº

s
 

228.213-5/05 

226.547-0/05 

226.514-3/05 

226.513-9/05 

226.506-6/05 

226.486-0/05 

226.481-0/05 

226.478-3/05 

226.476-5/05 

226.471-5/05 

230.194-9/05 

226.483-8/05 

232.697-5/05 

232.711-7/05 

208.543-6/06 

 

Tratam os mesmos de termos de reconhecimento de dívidas contraídas em 2004, mas 

que só foram devidamente escrituradas em 2005. Observado o exercício de competência 

daquelas despesas, o Corpo Instrutivo entende que devam ser observadas quando da aferição 

do cumprimento ou não dos mandamentos do artigo 42 da LRF.  

 

Conforme posição que manifestei nas Contas de Gestão do Estado do Rio de 

Janeiro – exercício de 2005, as despesas não computadas no ano de seu fato gerador que me 

preocupam são aquelas cujos empenhos são deliberadamente cancelados no ano para se 

caracterizar o cumprimento do referido artigo 42. Estas despesas foram observadas na 

inspeção e fazem parte dos cálculos do Corpo Instrutivo. Os demais reconhecimentos de 

dívida, acredito, pelo levantado na própria inspeção, devem ser considerados como exceções 

ao processamento regular das despesas públicas, devidamente previstas na Lei Federal 

nº 4.320/64. Assim, na conclusão deste voto farei constar determinação para que sejam os 

citados processos encaminhados para instrução e o prosseguimento cabível. 

 

Quanto à Inspeção realizada no Poder Legislativo – Processo TCE nº 203.773-6/05, 

cumpre salientar que a mesma foi apreciada de forma definitiva em Sessão Plenária de 

23/08/2005. Consoante voto do Relator, Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior, este 

Tribunal decidiu: 

 

 
De acordo com a análise do Corpo Instrutivo, a Câmara Municipal de São Gonçalo 

apresentou os seguintes resultados: 

 
 Disponibilidade Financeira 

 
Recursos Financeiros Total 

Caixa 0,00 

Bancos 2.067,25 

Total 2.067,25 

Fonte: Planilha fl. 46 
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 Passivo Financeiro 

 
 Câmara 

Municipal 

RP do exercício – 01/01 a 30/04 0,00 

RP do exercício – 01/05 a 31/12 890,60 

RP de exercícios anteriores 616,65 

Consignações  0,00 

Depósitos de Diversas Origens 560,00 

Serviço da Dívida a Pagar 0,00 

Outras Obrigações de Curto 

Prazo (caução) 
0,00 

Total 2.067,25 

Fonte: Planilha fls. 47/48 

 
 

 Avaliação da Disponibilidade de Caixa 

 
Total das Disponibilidades 

Financeiras em 31/12/2004 

Total de Encargos e Das Despesas 

Compromissadas a Pagar em 

31/12/2004 

Superávit 

 de Disponibilidade – 

31/12/2004 

2.067,25 1.176,65 890,60 

Fonte: Planilha fl. 48 

 
 

 Avaliação do cumprimento do Art. 42 

 
 

Total das 

Disponibilidades de 

Caixa em 31/12/2004 

Total das Obrigações de 

despesas contraídas 

Suficiência de Caixa – 

31/12/2004 

890,60 890,60 0,00 

Fonte: Planilha fl. 48 

 
Os demonstrativos anteriores apontam o cumprimento do estabelecido no artigo 42 

da Lei Complementar Federal nº 101/00 pelo Poder Executivo. 

 
(...) 

 

De acordo com o Corpo Instrutivo e o Ministério Público Especial,  

 

VOTO: 

 
I. Pela CIÊNCIA ao Plenário do Relatório de Inspeção Extraordinária realizada na 

Câmara Municipal de São Gonçalo, que concluiu pelo cumprimento da regra insculpida 

no artigo 42 da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 

II. Pelo posterior ARQUIVAMENTO dos presentes autos. 
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Destaco que o Balanço Patrimonial da Câmara, constante dos autos (fls. 555), retrata 

saldo de R$ 2.067,25 para o ativo disponível e para o passivo financeiro (sendo R$ 1.507,25 

relativo a Restos a Pagar e R$ 560,00 relativos a depósitos). Há pois identidade entre os 

valores contábeis e aqueles apurados na mencionada Inspeção. 

 

 

Relativamente à dívida consolidada, a fim de verificar o atendimento às disposições 

da Resolução do Senado nº 40/01 (dívida consolidada do Município menor ou igual a 1,2 

vezes a Receita Corrente Líquida), o Corpo Instrutivo apresentou quadro discriminando os 

percentuais da dívida frente à receita corrente líquida de São Gonçalo, assim (fls. 1036): 

 
 

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, às fls. 710 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. 

10,09% (3,39)% (5,5)% 11,19% 

 
 

Conforme verificado, tanto nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 como em todos os 

quadrimestres de 2004,  o limite previsto no inciso II, artigo 3º da Resolução  n.º 40/01 do 

Senado Federal – 120% da RCL foi respeitado pelo Município.   

 

 

A fim de verificar o atendimento às disposições da Resolução do Senado nº 40/01 

(dívida consolidada do Município menor ou igual a 1,2 vezes a Receita Corrente Líquida), 

apresento abaixo sua composição, conforme demonstrativo acostado às fls. 956: 
 

Em R$ mil 

 

Especificação Saldo de 2004 

(A)                Dívida Consolidada (DC)  31.739,8 

(B=C-D)       Deduções - 

                          (C) Ativo Disponível 18.575,6 

                          (D) Restos a Pagar Processados    22.834,6 

(E)                   Obrigações não integrantes da DC 4.259,0 

                           (F) Insuficiência Financeira  4.259,0 

(F=A-B)          Dívida Consolidada Líquida (DCL) 31.739,8 

(G)                   Receita Corrente Líquida – RCL 283.540,5 

(H=F/Gx100)  % da DCL sobre a RCL 11,19% 

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120,00% 
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Observando o Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 363 e 364), verifica-se valores 

diversos dos acima expostos. O valor da receita corrente líquida também difere daquele 

apurado às fls. 1128. A partir dos demonstrativos contábeis chega-se à seguinte dívida 

consolidada líquida: 
 

Em R$ mil 

 

Especificação Saldo de 2004 

(A)                Dívida Consolidada (DC)  33.367,4 

(B=C-D)       Deduções 2.988,3 

                          (C) Ativo Disponível 18.472,7 

                          (D) Restos a Pagar Processados    15.484,4 

(E)                   Obrigações não integrantes da DC  

                           (F) Insuficiência Financeira   

(F=A-B)          Dívida Consolidada Líquida (DCL) 30.379,1 

(G)                   Receita Corrente Líquida – RCL 283.400,1 

(H=F/Gx100)  % da DCL sobre a RCL 10,72% 

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120,00% 

 
Nota: (1) O ativo disponível corresponde à diferença entre o total consolidado 

do Município – R$ 22.294,3 mil  e as disponibilidades do Sistema de 

Previdência – R$ 3.821,6 mil (fls. 363), conforme disposto na Portaria 

nº 440/2003 da STN. 

 

(2) Os restos a pagar processados foram obtidos nas Demonstrações da 

Dívida Flutuante (fls. 531, 558, 1016, 592, 612, 632, 673 e 962), a 

exceção daqueles relativos ao Sistema de Previdência, conforme 

disposto na Portaria nº 440/2003 da STN. 

 

 

A despeito do quadro anterior, cabe ressaltar o disposto na Resolução do Senado 

Federal nº 20, de 07 de novembro de 2003 (in verbis): 

 

 
Art. 1º Nos termos do §4º do art. 66 da Lei Complementar nº 101, de 

2000,  fica ampliado em 4 (quatro) quadrimestres o prazo estipulado 

pelo seu art. 31 para o cumprimento dos limite para a dívida 

consolidada. 

 
Parágrafo único.  O disposto no caput será implementado da seguinte 

forma: 

 
I – de 1º de janeiro de 2003 a 30 de abril de 2005, fica suspensa a 

obrigatoriedade de cumprimento dos limites e condições estabelecidas 

pelos arts. 3º e 4º da Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal; 

 

II – em 1º de maio de 2005, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios deverão estar ajustados aos limites fixados no art. 3º ou à 

trajetória de redução da dívida definida no art. 4º, ambos da Resolução 

nº 40, de 2001, do Senado Federal, conforme o caso. (grifo meu) 
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Desta forma, não obstante estar suspensa a obrigatoriedade para cumprimento dos 

limites, conforme Resolução anteriormente transcrita, verifica-se o atendimento às disposições 

da Resolução nº 40/01 do Senado Federal. 

 

Cumpre salientar que, a partir dos demonstrativos contábeis e extra-contábeis 

enviados, o Corpo Instrutivo (fls. 1036 e 1037) verificou não terem sido contratadas operações 

de crédito, inclusive aquelas por antecipação de receita orçamentária, bem como não terem 

sido concedidas garantias em 2004.  

 

 

 

3.3 – SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

 

Foram apresentados às fls. 1055 os números relativos ao sistema de previdência 

municipal: 

 
 

 

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. 738, constatamos um resultado previdenciário deficitário da ordem de 

R$ 9.901.900,00, conforme exposição a seguir: 

 

Descrição Valor (R$)

Receitas Previdenciárias 11.099.600,00

Despesas Previdenciárias 21.001.500,00

Déficit -9.901.900,00  
(fonte: Anexo V do RREO do 6º bim/2004, fls.738) 

 
Comparando este resultado com apurado no ano anterior, verifica-se um acréscimo 

do déficit previdenciário da ordem de R$ 1.629.800,00, assim demonstrado: 

 

Exercício Valor (R$)

2003 (Déficit) 8.272.100,00

2004 (Déficit) 9.901.900,00

Diferença -1.629.800,00  
(fonte: Anexo V do RREO do 6º bim/2004, fls.738) 

 
O Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social 

dos Servidores Públicos – Anexo XIII do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 

fls. 739, evidencia: 
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Em R$ 

Exercício
Receitas 

Previdenciárias

Despesas 

Previdenciárias

Resultado 

Previdenciário

2.004,00 9.800,00 11.800,00 -2.000,00

2.005,00 8.400,00 17.200,00 -8.800,00

2.006,00 8.200,00 18.400,00 -10.200,00

2.007,00 8.000,00 19.700,00 -11.700,00

2.008,00 7.700,00 21.100,00 -13.400,00

2.009,00 7.400,00 22.800,00 -15.300,00

2.010,00 7.100,00 24.700,00 -17.700,00

2.038,00 0,00 41.800,00 -41.800,00             
(fonte: Anexo XIII do RREO fls.739) 

 
Outrossim, a legislação previdenciária vigente estabeleceu critérios básicos que os 

entes públicos devem observar para a constituição e manutenção de seus regimes próprios 

de previdência, critérios esses, caracterizados por considerável complexidade no que diz 

respeito à metodologia de operacionalização por parte dos  Poderes Executivos e de 

fiscalização a cargo dos Tribunais de Contas. Sendo assim, considerando ainda a ausência 

de elementos essenciais que possam instrumentalizar um exame mais detalhado acerca 

dessa matéria, remeteremos a análise  do Sistema Previdenciário Municipal  para a 

Prestação de Contas de Ordenadores de Despesas. 

 

 

Retornando à questão do déficit orçamentário obtido pelo Município em 2004 

(R$ 9.363.829,15 – fls. 1106), há que se destacar que, muito embora seja de valor aproximado 

do déficit previdenciário, não se deve confundir os dois. 

 

O déficit municipal, considerando ter havido um déficit de arrecadação, encontra 

resposta na não contenção de despesas, que não as previdenciárias, em valor suficiente para 

evitá-lo.  

 

A partir do Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime 

próprio dos Servidores Públicos (Anexo V – Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 

fls. 738) verifica-se os seguintes números para as receitas e despesas, respectivamente, 

previstas e fixadas na Lei Orçamentária: 

 

 

      Previsão inicial das Receitas Previdenciárias R$   7.785,5 mil 

(-)  Dotação inicial das Despesas Previdenciárias R$ 36.607,3 mil 

(=) Déficit Orçamentário Previdenciário - LOA  R$ 28.821,8 mil 

 

 

O orçamento, em atendimento ao princípio do equilíbrio, foi pois elaborado de forma 

a suportar tal déficit, ou seja, seriam destinadas receitas outras para a cobertura deste resultado 

negativo. 
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Acontece que o déficit efetivamente apurado para as funções previdenciárias foi de 

R$ 9.901,9 mil, valor bastante inferior ao previsto na LOA. Considerando que as despesas em 

questão não são passíveis de contingenciamento, o aludido déficit deve ser absorvido pelas 

demais execuções de receitas municipais. 

 

Desta forma, reitero que o déficit orçamentário municipal deve-se ao não 

contingenciamento, em montante necessário, da despesas que não as de natureza 

previdenciária, despesas estas que tiveram autorizações para realização em montante muito 

superior aos recursos efetivamente disponíveis para tal. 

 

 

 

3.4 – SITUAÇÃO DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

 

 

Conforme dados do SCAP, ressalto a seguir a situação de outras Prestações de 

Contas já remetidas ao Tribunal (período 2003/2004): 

 

 
DESCRIÇÃO – P. Contas PROCESSO Nº DECISÃO 

Adm. Financeira – 2003 272.808-2/04 Poder Executivo – Parecer Prévio Favorável com 

Ressalvas e Determinações 

Poder Legislativo – Parecer Prévio Favorável com 

Ressalva  

 (JMLN – 09/12/04) 

Ordenador Prefeitura – 2003  272.830-5/04 Diligência Externa (JLR – 31/05/05) 

Ordenador Prefeitura – 2004 218.793-3/05 Sem decisão 

Ordenador Câmara – 2003 272.833-7/04 Diligência Externa e Comunicação (MABA – 14/06/05) 

Ordenador Câmara – 2004  217.922-9/05 Sem decisão 

 

 

 

 

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

pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e 

 

 

Considerando que esta Colenda Corte, nos termos dos arts. 75 da Constituição 

Federal e 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já com as alterações dadas pela 

Emenda Constitucional nº 04/91, é responsável pela fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios do Estado; 

 

Considerando, com fulcro nos arts. 125, incisos I e II, da Constituição do Estado do 

Rio de Janeiro, também com as alterações da Emenda supra mencionada, e 115, inciso III, do 

Regimento Interno, ser de competência desta Corte emitir parecer prévio sobre as contas dos 

municípios e sugerir as medidas convenientes para final apreciação da Câmara; 
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Considerando que as Contas do chefe do Poder Executivo devem incluir, além das 

suas próprias, as do Presidente do Legislativo, as quais receberão Parecer Prévio deste 

Tribunal, em separado, conforme disposto no artigo 56 da Lei Complementar nº 101/00; 

 

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

ficando o julgamento das mesmas sujeito às Câmaras Municipais; 

 

Considerando a abertura de créditos suplementares sem a indicação de efetivos 

recursos para sua cobertura, em desacordo com o estabelecido no inciso V do artigo 167 da 

CF/88, que terminou por ocasionar desequilíbrio orçamentário e financeiro nas contas 

municipais, em desrespeito ao princípio do equilíbrio da gestão fiscal, preconizado no art. 1º 

da LRF; 

 

Considerando que o Município efetuou aplicações na manutenção e 

desenvolvimento do ensino equivalentes a 27,69% da sua receita de impostos, percentual este 

superior ao mínimo estabelecido no art. 212 da Constituição Federal, que é de 25% daquela 

receita; 

 

Considerando que foram aplicados no ensino fundamental o percentual de 105,85%, 

percentual este superior ao mínimo estabelecido no art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, que é de 60% dos recursos referidos no art. 212 da Constituição 

Federal; 

 

Considerando ter sido observado o disposto no § 5º do art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e no art. 7º da Lei 

Federal nº 9.424/96, uma vez terem sido gastos o mínimo de 60% dos recursos do FUNDEF 

com a remuneração de pessoal em efetivo exercício no magistério fundamental e, portanto, o 

máximo de 40% para as outras despesas especificadas no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96); 

 

Considerando que o Município efetuou gastos totais com pessoal equivalentes a 

55,22% de sua Receita Corrente Líquida, sendo 53,16% pertinentes ao Poder Executivo e 

2,06% ao Poder Legislativo, percentuais estes inferiores aos máximos estabelecidos nos 

artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000, respectivamente 60%, 54% e 6%; 

 

Considerando que foram gastos nas ações e serviços públicos de saúde o 

equivalente aproximadamente a 35% dos impostos citados no inciso III do art. 77 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, conforme § 1º do mesmo artigo, quando o mínimo 

definido é de 15,00% daqueles;  

 

Considerando a observância às disposições do art. 29-A da Constituição Federal, a 

exceção do determinado no inciso III do § 2º daquele artigo, uma vez que o repasse ao Poder 

Legislativo pelo Poder Executivo se deu em valor inferior ao fixado na Lei Orçamentária 

Anual, descumprimento este relevado, em face do pequeno valor envolvido (R$ 7.406,72); 
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Considerando a não observância, por parte do Poder Executivo do Município de São 

Gonçalo, das disposições do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

 

Considerando a observância, por parte de Poder Legislativo do Município de São 

Gonçalo, das disposições do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

 

Considerando que foram observadas as disposições da Resolução nº 40/01 do 

Senado Federal, quanto ao limite da dívida pública municipal, muito embora a 

obrigatoriedade do cumprimento da mesma esteja suspensa até 30 de abril de 2005, como 

disposto na Resolução do Senado Federal nº 20/2003; 

 

Considerando as impropriedades detectadas na análise efetuada; 

 

Considerando que nos termos da Legislação em vigor, o Parecer Prévio e o 

subseqüente julgamento da Câmara dos Vereadores não eximem as responsabilidades de 

ordenadores e ratificadores de despesa, bem como de pessoas que geriram numerários, valores 

e bens municipais, os quais estando sob jurisdição desta Corte, estão sendo e/ou serão objeto 

de fiscalização e julgamento por este Tribunal de Contas. 

 

 

 

VOTO: 

 

 

I - Emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das Contas do 

Chefe do Poder Executivo do Município de São Gonçalo, Sr. Henry Charles Armond 

Calvert, referentes ao exercício de 2004, em face das seguintes IRREGULARIDADES e 

com as seguintes IMPROPRIEDADES: 

 

 

IRREGULARIDADES 

 

 

1. Descumprimento do disposto no artigo 42 da LRF, tendo em vista ter sido 

verificado em Inspeção Extraordinária (Processo TCE nº 203.772-2/05) uma insuficiência de 

caixa geral do Poder Executivo no valor de R$ 19.758.231,71. 

 

2. Abertura de créditos suplementares sem a indicação de efetivos recursos para sua 

cobertura, em desacordo com o estabelecido no inciso V do artigo 167 da CF/88, que 

terminou por ocasionar desequilíbrio orçamentário (déficit de R$ 9.363.829,15) e financeiro 

(déficit de R$ 19.810.418,11) nas contas municipais, em desrespeito ao princípio do equilíbrio 

da gestão fiscal, preconizado no art. 1º da LRF. 
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IMPROPRIEDADES  

 

 

1. Pelas inconsistências entre os dados apresentados nos demonstrativos contábeis e 

nos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal publicados e aqueles relativos aos informes 

mensais do SIGFIS, como exposto neste voto, prejudicando a transparência na gestão fiscal, 

descrita no § 1º do artigo 1º da LRF; 

 

2. Pelas impropriedades detectadas no exame da Lei Orçamentária de 2004, abaixo 

citadas: 

 

 Autorização contida na Lei que torna ilimitados os montantes de créditos 

suplementares passíveis de abertura, contrariando o disposto no inciso VII do 

art. 167 da CF, que veda, expressamente, “... a concessão ou utilização de 

créditos ilimitados”; 

 

 Autorização, no último ano de mandado do gestor do Poder Executivo, para 

contratações de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, 

contrariando o disposto na alínea “b” do inciso IV do art. 38 da LRF; 

 

 Autorização contida no artigo 16 da Lei Orçamentária que caracteriza 

retificação via abertura de créditos especiais, que têm de ser autorizados por lei 

específica e não pela própria Lei de Orçamento (§ 8º do art. 165 da CF c/c o art. 

42 da Lei Federal nº 4.320/64). 

 

 

3 - O total dos créditos apurados nos balanços orçamentários das diversas unidades 

municipais (R$ 370.033.365,59) não confere com o somatório dos Créditos Orçamentários e 

Suplementares obtidos tendo por base a LOA e os decretos de abertura de créditos 

suplementares (R$ 369.737.654,96); 

 

4 – Os decretos de abertura de créditos adicionais de nº
s
 132/04, 224/04 e 225/04 não 

explicitam de forma clara a fonte de recursos que os custeou, dificultando as análises desta 

Corte quanto a real existência dos recursos mencionados para fazerem face às retificações 

orçamentárias que os mesmo promoveram; 

 

5. Divergência apurada ente o "Saldo disp. Exercício Anterior", conforme informação 

da Administração Financeira da Prefeitura de São Gonçalo referente ao exercício passado, e o 

"Saldo disp. Exercício Anterior", evidenciado no Balanço Financeiro (fls. 361), no montante 

de R$ 563,16 (R$ 34.907.697,67 – 34.907.134,51); 

 

6. Divergência de R$ 8.461.737,95 apurada no valor do Ativo Real Líquido 

evidenciado no Balanço Patrimonial Consolidado (R$ 395.399.854,32), às fls. 363/364, e o 

Ativo Real Líquido apurado  somando o resultado patrimonial, do presente exercício, com o 

Ativo Real Líquido evidenciado no Balanço Patrimonial Consolidado do Exercício anterior 

(R$ 326.158.651,95), totalizando R$ 403.861.592,27; 
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7. Divergência entre o valor da Dívida Ativa apurada conforme abaixo demonstrado 

e o valor evidenciado nos demonstrativos contábeis apresentados às fls. 363/364 e 528): 
 

Descrição Valor (R$) 

Saldo do Exercício Anterior 286.521.419,73 

Inscrição no Exercício 66.045.719,03 

Cobrança 10.106.237,25 

Cancelamento 0,00 

Saldo apurado 342.460.901,51 

Saldo evidenciado no Demonst. Contábeis 342.547.066,13 

Diferença 86.164,62 

 

Fonte: Demonstrativo das Variações Patrimoniais Consolidado, 
Balanço Patrimonial Consolidado, Balanço Patrimonial da PMSG, 
Demonstrativo das Variações Patrimoniais de SG (fls. 365/366, 
363/364 e  528/ 529) 

 
8 - A cobrança da Dívida Ativa pela Prefeitura de São Gonçalo representou 3,53% do 

saldo inscrito até 2003, de forma a evidenciar que a Administração Municipal não vem 

atuando como requer o estabelecido no art. 11 da Lei Complementar n.º 101/00. Destaque-se 

que tal ativo representa, aproximadamente, 73,% de todo ativo real do Município, indicando 

que o saldo patrimonial pode estar superavaliado; 

 
9. Não cumprimento das Metas Fiscais relativas aos Resultados Nominal e Primário, 

fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em desrespeito ao princípio da gestão fiscal 

responsável, descrito no § 1º do art. 1º da LRF; 

 

10 – Divergência de R$ 694.070,33 entre o valor contabilizado para a receita do FPM 

(R$ 18.735.944,51) e aquele informado pela Secretaria do Tesouro Nacional 

(R$ 18.041.874,18); 

 
11. Comparando os valores gerados pela tabela às fls. 1038 com os valores indicados 

nos demonstrativos contábeis da Prefeitura de São Gonçalo (Anexo 10 – fls. 444), 

vislumbramos divergência entre o valor da tabela e o da dedução da Receita – FPM, conforme 

abaixo demonstrado: 
 

Dedução – Fundef – FPM 

Valor apurado 2.810.391,68 

Valor constante do Anexo 10 (fls. 444) 2.807.400,96 

Diferença 2.990,72 

 

12. Descumprimento do disposto no art. 23 da LRF, em face do não reenquadramento 

da despesa com Pessoal, no 1º quadrimestre de 2004, ao limite estabelecido na alínea “b” do 

inciso III do art. 20 do mesmo diploma legal, extrapolado no 3º quadrimestre de 2003; 

  

13. Repasse ao Poder Legislativo em valor inferior (R$ 7.406,72) ao fixado na Lei 

Orçamentária Anual, contrariando este dispositivo legal e o inciso III do § 2º do art. 29-A da 

CF; 
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14. Déficit de arrecadação apurado nos tributos da competência constitucional do 

ente da Federação, em desacordo com o estabelecido no artigo 11 da LRF. 

 

15. Ausência de equilíbrio financeiro e atuarial, do regime próprio de previdência 

social dos servidores públicos, no exercício em epígrafe, gerando consequentemente, o Déficit 

Financeiro, em desacordo com a Lei Federal n.º 9.717/98, conforme a seguir demonstrado: 

 

 

Descrição Valor (R$)

Receitas Previdenciárias 11.099.600,00

Despesas Previdenciárias 21.001.500,00

Déficit -9.901.900,00  
 

 

 

 

II - Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas do 

Chefe do Poder Legislativo do Município de São Gonçalo, Sr. José Roberto Pinto Cordeiro, 

referentes ao exercício de 2004.  

 

 

 

 

III – Pela realização de INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA na Prefeitura Municipal 

de São Gonçalo, objetivando a verificação dos seguintes itens: 

 

 

 a composição do saldo financeiro relativo aos recursos do FUNDEF ao fim de 

2004, com discriminação das despesas (tipo e exercício de competência) que 

devem ser honradas com tal saldo. Esta informação deverá subsidiar a análise da 

Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da Prefeitura Municipal de 

São Gonçalo relativa ao ano de 2004 – Processo TCE nº 217.451-0/05. 

 

 total e tipo das despesas de competência do exercício de 2004, cuja fonte de 

recursos foi o FUNDEF, pagas em 2005; 
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IV – Pela DESANEXAÇÃO dos Processos abaixo elencados (termos de 

reconhecimento de dívidas), visando sua instrução e prosseguimento: 

 
PROCESSOS TCE Nº

s
 

228.213-5/05 

226.547-0/05 

226.514-3/05 

226.513-9/05 

226.506-6/05 

226.486-0/05 

226.481-0/05 

226.478-3/05 

226.476-5/05 

226.471-5/05 

230.194-9/05 

226.483-8/05 

232.697-5/05 

232.711-7/05 

208.543-6/06 

 

 

V – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, acompanhado de cópia digitalizada desta Prestação de Contas de Administração 

Financeira e de todos os seus anexos, onde, a partir dos fatos expostos neste relatório, com 

relação à Inspeção Extraordinária (Processo TCE nº 203.772-2/05), verificou-se o 

descumprimento, por parte do Poder Executivo do Município de São Gonçalo, das disposições 

do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 

VI – Pela EXTRAÇÃO DE CÓPIA de inteiro teor do Processo TCE                                   

nº  203.772-2/05 (Inspeção Extraordinária realizada no Poder Executivo de São Gonçalo), que 

deverá ser encaminhada junto à presente Prestação de Contas para julgamento pela Câmara 

Municipal de São Gonçalo. 

 

 

VII – Pela DESANEXAÇÃO do Processo TCE nº 203.772-2/05 e seu posterior 

ARQUIVAMENTO.  

 

 

GC-7 08 de AGOSTO de 2006 

 

 

 

 

JULIO L. RABELLO 

RELATOR 
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