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INTRODUÇÃO 

 

 

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

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

gestão do Sr. Antônio Peres Alves, encaminhada a esta Corte de forma tempestiva, em 

15.04.08. 

 

Segundo dados existentes no Sistema de Controle e Acompanhamento de 

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

2007 era constituída dos órgãos elencados a seguir: 

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 Prefeitura Municipal 
 Câmara Municipal 
 Fundo Municipal de Saúde 
 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 Fundo Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Saquarema 
 Fundo Municipal de Assistência Social 

 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

 Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais – IBASS 

 Empresa Saquaremense de Serviços – S/A – SAQUASERV 

 

  

 

 



TCE/RJ 
PROCESSO N.º 217.764-1/08 
RUBRICA             FLS. 870 

ANÁLISE DO CORPO INSTRUTIVO E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

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

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

Plenário fixou, em sessão de 29/05/08, prazo de 20 (vinte) dias, através do Processo TCE nº 

218.576-9/08 (Ofício Regularizador), para que a Prefeitura Municipal de  Saquarema 

procedesse a regularização. 

 

Decorrido o prazo para atendimento do ofício acima sem que houvesse 

atendimento do mesmo, foi expedido o Certificado de Revelia nº 1329/2008, em nome do 

Prefeito, responsável pelas presentes contas, Sr. Antonio Peres Alves. 

 

No entanto, de forma intempestiva, foi protocolado nesta Corte, sob os nºs  de 

documentos TCE/RJ nºs 19.847-7/08 e 20.535-5/08, o atendimento à decisão plenária acima 

mencionada. 

  

O Anexo 1, às fls. 727/730, elenca todos os documentos encaminhados que 

fundamentam o presente Relatório. 

 

Apresentada a documentação, a 6ª IRE efetuou novo exame e sugeriu, às fls. 

803/812, a emissão de Parecer Prévio Contrário às contas do Poder Executivo, a 

Comunicação ao responsável pelo Controle Interno para que tome ciência das  

irregularidades e impropriedades apontadas na presente Prestação de Contas e adote as 

devidas providências de forma a elidir as falhas apontadas e a Expedição de Ofício ao 

Ministério Público. As irregularidades que ensejaram a sugestão de parecer prévio contrário 

às contas do Poder Executivo foram as seguintes: 
 

1 – Abertura de créditos adicionais tendo como fonte de recursos o Superávit  Financeiro, 
no valor total de R$ 57.016,64, por meio dos decretos nºs 656, sem suporte no resultado do exercício 
anterior, conforme a seguir demonstrado, em desacordo com o disposto V do artigo 167 da 
Constituição Federal c/c inciso I do §1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64: 

 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO 
REGIME PRÓPRIO 
DE PREVIDÊNCIA 

VALOR SEM O RPPS 

Ativo Financeiro R$ 7.361.325,00 R$ 1.080.952,23 R$ 6.280.372,77 

Passivo Financeiro R$ 9.281.059,00 R$ 4.922,79 R$ 9.276.136,21 

 DÉFICIT FINANCEIRO R$ 1.919.734,00 R$ 1.076.029,44 R$ 2.995.763,44 

 (Fonte: B.P. Cons. e B.P. IBASS, fls. 299/300 e 489,491 do doc. TCE/RJ Nº 210.948-8/07) 
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2 – Abertura de créditos adicionais tendo como fonte de recursos excesso de arrecadação, 
no valor total de R$ 2.500.000,00, por meio do Decreto Municipal nº 678/2007, que conforme apurado 
no Anexo 10 Consolidado e Balanço Orçamentário Consolidado, às fls. 52 do presente e acostado ao 
doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08,  não se  concretizou, ao contrário, o que vislumbramos foi uma queda de 
arrecadação, no valor de R$ 4.982.496,12,, o que demonstra inclusive, a não realização dos cálculos 
de tendência do exercício, indispensáveis para a fundamentação de tais procedimentos, ao arrepio 
do disposto no § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c o artigo V do artigo 167 da Constituição 
Federal; 

 
3 – Abertura de créditos adicionais acima do limite de 25% autorizado nas Leis Municipais 

nºs 863/06 e 901/07, em afronta ao disposto no inciso V do artigo 167 da Constituição Federal, 
conforme a seguir demonstrado: 

 

Lei Autorizativas Tipo de crédito 
Valor Autorizado 

20% da LOA 
Valor dos créditos 

LOA nº 863/06 Suplementar 22.110.704,00 24.329.599,95 

 

 

4 – Afronta ao preconizado no §2º, inciso I, do art. 29-A da Constituição Federal c/c 
parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federal n.º 101/00, quanto ao repasse de recursos ao 
Poder Legislativo: 

 

REPASSE RECEBIDO 3.529.667,79 

(-) INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) 0,00 

REPASSE RECEBIDO AJUSTADO 3.529.667,79 

 

LIMITE DE REPASSE PERMITIDO REPASSE RECEBIDO AJUSTADO REPASSE RECEBIDO ACIMA DO LIMITE 

 3.528.907,76 3.529.667,79  760,03 

 

 

A SUM, às fls. 813/814, a SGE, às fls. 815/815v, e o Douto Ministério Público 

Especial, às fls. 816, manifestam-se no mesmo sentido da Inspetoria Regional 

 

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

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

a sugestão de Parecer Prévio Contrário do Corpo Instrutivo. 

 

Após a citada publicação, compareceu ao meu Gabinete a Sra. Valéria Ferreira da 

Silva, munida da respectiva procuração, para obter vistas do presente processo, quando 

então se lavrou o devido termo, anexado ao presente. 

 

Em 18/11/08, deu entrada neste Egrégio Tribunal de Contas sob a forma do 

Documento TCE/RJ n.º 32.400-0/08 novos elementos, a fim de esclarecer as irregularidades 

apontadas pelo Corpo Instrutivo, as quais deram origem à sugestão de Parecer Prévio 

Contrário às Contas do Poder Executivo. 

 

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

nos termos do Voto por mim proferido em sessão de 25/11/08, pela Diligência Interna para 

que o Corpo Instrutivo procedesse à nova análise. 
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Com isto, o presente processo retornou à 6ª IRE para novo exame, tendo a 

Inspetoria efetuado sua análise às fls. 852/865, sugerindo a emissão de Parecer Prévio 

Favorável à aprovação das contas e a Comunicação ao Responsável pelo Controle Interno. 

 

A SUM (fl. 866), a SGE (fl.867) e o Douto Ministério Público Especial (fl. 868) 

corroboram com a análise da Inspetoria Regional. 

 

 

É o Relatório 

 

É parte integrante deste voto a análise do Corpo Instrutivo de fls. 755/845v e 

852/867, naquilo que com este não conflite. 

 

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

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

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

Poder Legislativo, Situação Previdenciária e Controle Interno. 

 

Além dos referidos aspectos, foram abordadas as demais exigências da Lei 

Complementar n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), cuja fiscalização está disposta 

na Deliberação TCE/RJ n.º 218/00 (alterada pela Deliberação TCE/RJ n.º 222/02). 

 

Destaco a seguir os fatos mais relevantes apontados pelo Corpo Instrutivo, 

efetuando seguidamente minhas constatações. 

 

 

CONSISTÊNCIA ENTRE OS DADOS DO SIGFIS E OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

 

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

Sistema Integrado de Gestão Fiscal com os demonstrativos contábeis constantes nesta 

Prestação de Contas. 

 

O objetivo deste confronto é garantir a veracidade das informações encaminhadas 

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

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

 

Às fls. 760, foi destacado o seguinte em relação ao referido confronto de 

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

constitucionais e legais, registrados no Anexo 15 da Lei Federal  

n.º 4.320/64, em comparação com o Anexo I do relatório resumido da execução orçamentária, 

podem ser  assim demonstrados: 

 

Receitas/despesas Anexo I do RREO 
Anexo 15 da Lei 

Federal n.º 4.320/64 
Diferença 

Tributárias 19.013.800,00 19.013.826,64 26,64 

Transferências Correntes 49.357.300,00 49.357.322,70 22,70 

Pessoal e Encargos 39.773.000,00 39.174.121,72 598.878,28 

     Fonte: Anexo 15 do doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08, Anexo I do RREO, fls. 753/754. 

 

Do exame efetuado, podemos constatar a falta de consistência entre os dados 

apresentados no balanço orçamentário (Anexo I do RREO) e aqueles constantes da demonstração 

das variações patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal n.º 4.320/64), irregularidade esta que será 

considerada quando da conclusão deste relatório em face da exorbitância ao disposto no art. 85, da 

Lei Federal n.º 4.320/64.” 

 

DA CONSOLIDAÇÃO 

 

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

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

do Município, assim como dos fundos. 

 

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

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

 

 

“As demonstrações contábeis compreenderão isolada e conjuntamente as 

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

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

meu). 

 

O Corpo Instrutivo, às fls. 760, informou o seguinte em relação à matéria: 

 
“Foram apresentadas as demonstrações contábeis consolidadas, conforme disposto na 

Deliberação TCE-RJ n.º 199/96. 

 

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

administração direta e indireta, respectivamente, será efetuada nos processos de ordenadores de 

despesas, enfatizando que a manifestação desta Corte acerca do parecer prévio não repercute ou 

condiciona qualquer posterior julgamento da responsabilidade de administradores e demais 

responsáveis.” 
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ORÇAMENTO, DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E PLANO PLURIANUAL 

 

Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias 

 

O exame da correta elaboração das peças orçamentárias ocorre nos respectivos 

processos de envio obrigatório a esta Corte de Contas.  Em consulta ao SCAP, constata-se 

a remessa dos mesmos, a saber: 

 
Peça orçamentária Processo TCE n.º 

Plano Plurianual – PPA 211.573-4/06 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 225.197-6/06 

 

 

Lei Orçamentária Anual 

 

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

pela Lei Orçamentária Anual n.º 863 de 22/12/2006, estimando a receita no valor de R$ 

88.442.816,00 e fixando a despesa em igual valor. 

 

De acordo com a Lei Orçamentária:  
 
“Art. 7º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais 

prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir crédito 
adicional suplementar até o valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, coma finalidade de incorporar valores que excederam as 
previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesas dentro das 
unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de: 

 
I – Incorporação de Superávit e/ou saldo financeiro disponível; 
II – Excesso de arrecadação; 
III – Anulação parcial ou total de dotações.” 

 

Assim, foi fixado o seguinte limite: 

 

DESCRIÇÃO VALOR 

Total da Despesa Fixada 88.442.816,00 

Operações de Crédito por Antecipação da Receita  Não fixou limite 

Contratação e oferecimento de garantias a empréstimos Não fixou limite 

Financiamento com agencias nacionais e internacionais oficiais de 

crédito 
10% do RCL anual 

Limite para Abertura de Créditos Suplementares - 25% 22.110.704,00 
   (Fonte: LOA, fls. 52) 
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DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 
 

LEI 
AUTORIZATIVA 

 
 
 

DEC. 
N.º 

FONTE DE RECURSO 
TIPO DE 

RECURSO 
(1) 

EXCEÇÕES 
PREVISTAS 

NA LOA 
(nota 

explicativa) 

SUPERÁVIT 

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO ANULAÇÃO 

OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO 

CONVÊNIOS OUTROS 

 863 622       6.540.923,00     S   

 863 636        751.500,00    S   

 863 641        780.800,00    S   

 863 645        614.727,81    S   

 863 654        521.300,00    S   

 863 656        1.013.711,91    S   

 863 656 57.016,64       -    S   

 863 663        546.300,00    S   

 863 668        163.500,00    S   

 863 674        7.507.785,84    S   

 863 678   2.500.000,00     -    S   

 863 683        653.646,72    S   

 863 688        57.000,00    S   

 863 690       1.635.942,57    S   

863 680a    143.061,42  S  

863 682a    202.549,30  S  

863 683a    45.315,96  S  

863 145    10.000,00  S  

863 146    519.390,00  S  

863 147    7.729,93  S  

863 148    714,80  S  

863 22    51.535,49  S  

863 23    1.300,00  S  

 863 24        3.848,56    S   

TOTAL   57.016,64  2.500.000,00             21.772.583,31       

    (Fonte: Quadro às fls. 98 e originais dos editoriais acostados no Doc. TCE/RJ nº 20.535-5/08). 
     (1) Fonte: E – Extraordinário 
                       S – Suplementar 
                       Es – Especial 

 

 

Do exame dos quadros acima, o Corpo Instrutivo destaca o seguinte: 

 
“1 - Chamou-nos a atenção que todos os decretos para abertura de créditos adicionais 

em favor do Poder Legislativo foram realizados por meio de Decretos Legislativos, e não por meio 

de Decretos Executivos, em desacordo com o que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, no seu artigo 

42; 

 

2 – Quanto à abertura do crédito adicional, no montante de R$ 57.016,64, por meio do 

decreto municipal nºs 656, conforme registrado no quadro acima, tendo como fonte de recursos 

superávit financeiro, verificamos o seguinte: 

 

Primeiramente devemos destacar o que dispõe o artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 que 

define, em seu §2º, superávit financeiro: 
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“§ 2º - Entende-se por superávit financeiro a diferença 

positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-

se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as 

operações de crédito a eles vinculadas.” 

 

De acordo com a instrução da Prestação de Contas da Administração Financeira do 

Município referente ao exercício anterior, ou seja, processo TCE/RJ nº 210.948-8/07 a 

administração municipal apresentou resultado financeiro deficitário de R$ 2.995.763,44, excluindo-

se os montantes relativos ao regime próprio de previdência municipal, conforme quadro abaixo: 

 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO 
REGIME PRÓPRIO 
DE PREVIDÊNCIA 

VALOR SEM O 
RPPS 

Ativo Financeiro R$ 7.361.325,00 R$ 1.080.952,23 R$ 6.280.372,77 

Passivo Financeiro R$ 9.281.059,00 R$ 4.922,79 R$ 9.276.136,21 

 DÉFICIT FINANCEIRO R$ 1.919.734,00 R$ 1.076.029,44 R$ 2.995.763,44 

 (Fonte: B.P. Cons. e B.P. IBASS, fls. 299/300 e 489,491 do doc. TCE/RJ Nº 210.948-8/07) 

 

Do exposto verificamos que, excluindo-se os montantes relativos ao regime próprio de 

previdência municipal, a administração municipal apresentou um resultado financeiro deficitário, não 

suportando desta forma a abertura de créditos adicionais tendo como fonte de recursos Superávit 

Financeiro. 

 

Este fato é ensejado de parecer prévio contrário. 

 

3 – Quanto à abertura de crédito adicional tendo como fonte de recursos o excesso de 

arrecadação, no montante de R$ 2.500.000,00, por meio do decreto municipal nº  678/2007: 

 

O parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 define excesso de arrecadação 

nos seguintes termos: 

 

 “§ 3º - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins 

deste artigo, o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a 

mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, 

ainda, a tendência do exercício.” 

 

Do exame da Lei Orçamentária, do Anexo 10 Consolidado e do Balanço Orçamentário 

acostados à fls. 52 do presente processo e ao doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08, verificamos que houve 

queda de arrecadação no montante de R$ 4.982.496,12; Contudo, o valor orçado registrado no 

anexo 10 consolidado, de R$ 90.801.248,00, diverge do informado na LOA, que é de R$ 

88.442.816,00, e se fosse considerado este último, o déficit seria de R$ 2.624.064,12.   

 

Em vista do exposto verificamos que o decreto não indicou corretamente a fonte de 

recursos prevista na Lei Federal n.º 4.320/64, §1º do art. 43, haja vista que não evidenciou a 

apuração do impacto da situação geradora do crédito, tal como convênios, aumento de teto 

financeiro, etc., objetivando indicar se houve excesso de arrecadação ou se é o caso de se 

proceder à anulação de outras dotações. 
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Neste caso é importante combatermos a abertura de créditos que não indiquem 

adequadamente as suas respectivas fontes de recursos, haja vista que deve ser ponderada a 

tendência do exercício. Assim, por exemplo, se a tendência for deficitária, devem ser anulados 

outros créditos para suprir o novo crédito que se deseja abrir ou, por outro lado, se a tendência for 

superavitária, tal crédito pode vir a constituir fonte de excesso de arrecadação. 

 

De acordo com a documentação apresentada nos presentes autos, não houve a apuração 

da tendência do exercício, na forma estabelecida no §3º do art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/64. Tais 

créditos, portanto, foram aberto sem indicação dos recursos correspondentes, malgrado justificar 

suposto excesso de arrecadação não condizente com a realidade, ao arrepio do disposto no art. 

167, inciso V, da Constituição Federal: 

 

“Art. 167. São vedados: 

(...) 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 

autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;” 
 

Do exposto, concluímos que houve abertura de crédito adicional por excesso de 

arrecadação no montante de R$ 2.500.000,00, sem a efetiva realização do excesso, contrariando o 

disposto no inciso V, do artigo 167 da Constituição Federal. 
 

Esta irregularidade é ensejadora de parecer prévio contrário. 

 

4 – Verificamos que os decretos autorizativos para abertura de créditos adicionais de nºs 

688 e 690, que abriram créditos nos valores respectivos de R$ 57.000,00 e R$ 1.635.942,57, foram 

republicados, de foram intempestiva, no exercício de 2008, sendo que o de nº 690, houve, 

inclusive, alteração do valor, em afronta ao disposto no artigo 354 da Constituição Estadual. “ 

  

Ao tomar  ciência das irregularidades apontada pelo Corpo Instrutivo, o Sr. Antônio 

Peres Alves, Prefeito Municipal de Saquarema, presta os devidos esclarecimentos por meio 

do Documento TCE/RJ nº32.400-0/08. 

 

O Corpo Instrutivo faz a análise dos esclarecimentos prestados, nos seguintes 

termos: 
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“1-Abertura de créditos adicionais tendo como fonte de recursos o Superávit  
Financeiro, no valor total de R$ 57.016,64, por meio dos decretos nºs 656, sem suporte no 
resultado do exercício anterior, conforme a seguir demonstrado, em desacordo com o 
disposto V do artigo 167 da Constituição Federal c/c inciso I do §1º do artigo 43 da Lei 
Federal nº 4.320/64: 

 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO 
REGIME PRÓPRIO 
DE PREVIDÊNCIA 

VALOR SEM O RPPS 

Ativo Financeiro R$ 7.361.325,00 R$ 1.080.952,23 R$ 6.280.372,77 

Passivo Financeiro R$ 9.281.059,00 R$ 4.922,79 R$ 9.276.136,21 

 DÉFICIT FINANCEIRO R$ 1.919.734,00 R$ 1.076.029,44 R$ 2.995.763,44 

   (Fonte: B.P. Cons. e B.P. IBASS, fls. 299/300 e 489,491 do doc. TCE/RJ Nº 210.948-8/07) 
 

 

O Sr. Prefeito Municipal inicia sua defesa citando a Lei Complementar nº 101/00, 
cujo art. 8º, parágrafo único, determina que “os recursos legalmente vinculados à finalidade 
específica serão exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso.” 

 
O responsável esclarece que a Lei Orçamentária anual, assim como sua execução, 

é feita por fonte de recursos e o Decreto 656, demonstram que houve superávit financeiro do 
convênio firmado com a Caixa Econômica Federal, cujo ingresso deu-se no exercício de 
2006, apresentando saldo financeiro no balanço patrimonial de 2006, e cuja execução deu-se 
no exercício seguinte 

 
Para comprovar sua afirmação, o responsável encaminhou balancete financeiro de 

dezembro de 2006 e extrato bancário das contas movimento e aplicação, relativos ao 
Convênio “Sinalização Turística”, firmado com o Ministério do Turismo, por intermédio da 
Caixa Econômica Federal. 

 
 Conforme extrato bancário às fls. 827, conta aplicação financeira, havia em 

31/12/2006, saldo financeiro de R$ 57.015,76, e às fls. 828, na conta movimento, saldo de R$ 
0,88, cuja soma totaliza a quantia de R$57.016,64, valor utilizado pelo crédito aberto pelo 
Decreto nº 656, com base no art. 8, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

 
Os balancetes às fls. 829/830 corroboram os valores registrados nos extratos 

bancários. 
 
Ante o exposto, consideramos suficientes os esclarecimentos apresentados pelo 

Sr. Antonio Peres Alves, Prefeito Municipal, para o item questionado. 
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2 – Abertura de créditos adicionais tendo como fonte de recursos excesso de 

arrecadação, no valor total de R$ 2.500.000,00, por meio do Decreto Municipal nº 678/2007, 
que conforme apurado no Anexo 10 Consolidado e Balanço Orçamentário Consolidado, às 
fls. 52 do presente e acostado ao doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08,  não se  concretizou, ao 
contrário, o que vislumbramos foi uma queda de arrecadação, no valor de R$ 4.982.496,12, o 
que demonstra inclusive, a não realização dos cálculos de tendência do exercício, 
indispensáveis para a fundamentação de tais procedimentos, ao arrepio do disposto no § 3º 
do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c o artigo V do artigo 167 da Constituição Federal; 

 
O responsável esclarece que o Decreto nº 678, em seu art. 2º, informa que o 

excesso é decorrente de convênio com o banco do Brasil. 
 

Para comprovar o informado, o responsável encaminhou cópia do extrato bancário 
da conta nº 8.710-6, em que o recurso teve seu ingresso em 29/10/2007, anterior à data da 
abertura do crédito, que se deu em 01/011/2007, informando que houve a efetiva realização 
da receita. 

 
Finaliza informando que houve o mesmo questionamento em 2004 e 2006, sendo 

prestadas informações com os mesmos fundamentos, aceitos por esta Corte de Contas. 
 

Analisando o citado Decreto, verificamos que de fato se trata de Convênio com o 
Banco do Brasil, e que o mesmo (fls. 831/838) concede à citada Instituição, em caráter de 
exclusividade, o pagamento de 100% da folha de pessoal, concessão de crédito aos 
servidores, dentre outros serviços. O valor de R$ 2.500.000,00 foi depositado na conta do 
Município em 29/10/2007 (fls. 842), a título de adiantamento e comum acordo entre as partes. 

 
Assim, considerando que foi esclarecida a fonte do recurso (Convênio), e que a 

arrecadação efetivamente ocorreu, consideramos este questionamento atendido.   
 

 
3 – Abertura de créditos adicionais acima do limite de 25% autorizado nas Leis 

Municipais nºs 863/06 e 901/07, em afronta ao disposto no inciso V do artigo 167 da 
Constituição Federal, conforme a seguir demonstrado: 

 

Lei Autorizativas Tipo de crédito 
Valor Autorizado 

25% da LOA 
Valor dos créditos 

LOA nº 863/06 Suplementar 22.110.704,00 24.329.599,95 
 

 
O Sr. Prefeito Municipal esclarece que o Município não utilizou todo o saldo 

orçamentário, ou seja, que do total inicial autorizado o Município realizou economia 
orçamentária de R$ 4.820.323,00. 

 
Ainda, que dos créditos abertos, R$ 3.691.389,43, referem-se a remanejamentos de 

despesas de pessoal, ou seja, dentro do mesmo programa, atividade e categoria econômica, 
conforme decretos nºs 674 e 690. 
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Informa o responsável que nenhum crédito especial foi aberto no exercício, tendo o 

Município executado suas despesas em conformidade com os programas estabelecidos na 
Lei Orçamentária, e, ainda, que a Lei nº 901/07 autoriza o Poder Executivo a remanejar 
dotações de um grupo de despesa para outro. 

 
Desta forma, entende o Sr. Prefeito Municipal que não houve afronta ao inciso V do 

art. 167 da Constituição Federal. 
 
Quanto à afirmação de que houve sobra orçamentária, o cálculo apresentado pelo 

responsável às fls. 824/825 não é o mais adequado, pois não leva em consideração a receita 
arrecadada e sim a despesa orçada em comparação com a realizada. 

 
Assim, conforme demonstrado no sub-tópico “Resultado Orçamentário”, houve um 

déficit orçamentário, que embora não tão relevante, ocorreu no exercício de 2007. 
 
Porém, com relação aos créditos abertos pelos decretos citados, referem-se a 

remanejamentos de despesas de dentro do mesmo programa, conforme previsão contida na 
LOA. 

 
Ante o exposto, e considerando que as despesas foram executadas de acordo com 

os programas estabelecidos na Lei Orçamentária, consideramos satisfatórios os 
esclarecimentos prestados pelo Prefeito Municipal de Saquarema, para este 
questionamento.” 

 

Por todo o exposto, entendo que as irregularidades acima apontadas foram 

devidamente esclarecidas e saneadas. 

 

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO 
 

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

créditos adicionais, resultando em um orçamento final de R$ 90.999.832,64, que representa 

um acréscimo de 2,89% em relação ao orçamento inicial. 

 

DESCRIÇÃO VALOR 

(A) Orçamento Inicial 88.442.816,00 

(B) Alterações:  

Créditos Extraordinários  

Créditos Suplementares 24.329.599,95 

Créditos Especiais  

(C) Anulações de Dotações 21.772.583,31 

(A+B-C) ORÇAMENTO FINAL APURADO 90.999.832,64 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO – ANEXO 12 DA LEI 

FEDERAL N.º 4.320/64 
93.358.264,64 

DIVERGÊNCIA 2.358.432,00 
(Fonte: LOA, Balanço Orçamentário Consolidado, fls. 52 e doc. TCE/RJ nº19.847-7/08) 
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O Corpo Instrutivo destaca, ainda, o seguinte: 

 
“Conforme acima demonstrado, podemos perceber que os referidos responsáveis não 

atentaram devidamente para uma imprescindível análise de conformidade e encaminharam a esta 

Corte documento apresentando graves inconsistências, ao arrepio do disposto no art. 85, da Lei 

Federal n.º 4.320/64. 

 

Tal procedimento é condenável, tendo em vista que os decretos são os fatos contábeis 

orçamentários, os quais necessitariam haver sido considerados na escrituração contábil do sistema 

orçamentário. Desta feita, não se justificaria a apresentação dos fatos contábeis não condizentes 

com os registros contábeis. 

(...)” 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Ao realizar a análise do resultado orçamentário, constata-se que a Administração 

Municipal apresentou déficit de R$ 162.173,12 e, excluindo os montantes relativos ao 

Regime Próprio de Previdência, este resultado reflete um déficit de R$ 1.127.514,53, 

conforme apresentado no quadro a seguir: 

  

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO (1) 
REGIME PRÓPRIO 
DE PREVIDÊNCIA 

VALOR SEM O 
RPPS 

Receitas Arrecadadas 85.818.751,88 4.036.049,24 81.782.702,64 

Despesas Realizadas 85.980.925,00 3.070.707,83 82.910.217,17 

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO 162.173,12 965.341,41 1.127.514,53 
    (Fonte: Balanço Orçamentário Consolidado, doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08 e Balanço Orçamentário do Instituto de 
Previdência às fls. 631) 

(1) Considerando o Balanço Orçamentário de todos os órgãos e entidades, excluindo as empresas estatais não 
dependentes. 
 

Cabe destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe em seu contexto uma 

série de limites e condições voltados para o restabelecimento e manutenção do equilíbrio, 

dentre os quais pode-se destacar a limitação de empenho, quando as metas de arrecadação 

do bimestre não forem alcançadas. 
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GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

 

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

totalizaram a importância de R$ 7.361.325,00, passaram, em 31/12/2007, a ser de R$ 

16.559.134,31, constatando-se, portanto, um acréscimo das disponibilidades da ordem de 

124,94%.  

Verifica-se que a Administração Municipal apresentou resultado financeiro 

superavitário de R$ 8.364.305,74 e, excluindo-se os montantes relativos ao Regime Próprio 

de Previdência, este resultado reflete um superávit de R$ 6.323.591,56  conforme quadro 

abaixo: 
          

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO 
REGIME PRÓPRIO 
DE PREVIDÊNCIA 

VALOR SEM O 
RPPS 

Ativo Financeiro 16.559.134,31 2.063.162,48 14.495.971,83 

Passivo Financeiro 8.194.828,57 22.448,30 8.172.380,27 

SUPERÁVIT FINANCEIRO 8.364.305,74 2.040.714,18 6.323.591,56 
    (Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado acostado ao doc. TCE/RJ nº 19.847-7 e Balanço Patrimonial do Instituto às fl 

 

 

O Corpo Instrutivo expõe, às fls. 772, o seguinte: 

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

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

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

município. 
 

Cabe destacar que este é o terceiro ano desta gestão e que, ao iniciar o mandato, o 

gestor herdou um déficit financeiro de R$ 7.523.448,51. De acordo com o quadro abaixo, que 

demonstra o comportamento do resultado financeiro a cada ano desta gestão, observamos que 

apesar de ter mantido em 2006 o resultado deficitário herdado, no exercício sob exame o gestor 

conseguiu alcançar o equilíbrio em suas contas, gerando um superávit financeiro, conforme 

evidenciado. 

  
EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS  

GESTÃO ANTERIOR  GESTÃO ATUAL 

2004 2005 2006 2007 

(R$ 7.523.448,51) (R$ 4.573.741,80) (R$ 2.995.763,44) 6.323.591,56 
(Fonte: Adfin do exercício de 2006 – proc. TCE/RJ nº 210.948-8/07) 

 
Sendo assim, o Município alcançou, no terceiro ano desta gestão, o equilíbrio 

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

Cabe ressaltar que, ao final desta gestão, o não cumprimento desse dispositivo ensejará a emissão 

de Parecer Prévio Contrário à aprovação das contas.” 
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GESTÃO PATRIMONIAL 

 

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

 

DESCRIÇÃO VALOR 

Variações Ativas 117.333.237,64 

Variações Passivas 106.975.304,20 

RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT 10.357.933,44 
(Fonte: Anexo 15, acostado ao Doc TCE/RJ nº 19.847-7/08) 

 

 

Este resultado conduziria o Município a um Ativo Real Líquido , no entanto nos 

deparamos com o registro de um Ativo Real Líquido  a maior, no Balanço Patrimonial, 

acostado ao doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08, revelando desta forma a inconsistência do 

demonstrativo apresentado, conforme demonstrado a seguir: 
 

Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR  

Ativo Real Líquido – 2006 32.726.075,00 

Superávit – 2007 10.357.933,44 

ATIVO REAL LÍQUIDO – 2007 Apurado 43.084.008,44 

ATIVO REAL LÍQUIDO – 2007 Registrado 49.199.989,96 
(Fonte: ADIFIM 2006 e BP, acostado  ao Doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08) 

 

 

DÍVIDA PÚBLICA 

 

Os limites de endividamento para os Municípios estão estabelecidos na Resolução 

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

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

encerramento do ano da publicação da Resolução (21.12.2001), a 1,2 (um inteiro e dois 

décimos) vezes a receita corrente líquida. 

 

Considera-se dívida consolidada líquida do Município a dívida pública consolidada 

deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres 

financeiros, conforme inciso V, §1º, artigo 1º da Resolução n.º 40/01. 

 

Para efeito fiscal, a Dívida Consolidada definida no inciso I, do art. 29 da Lei 

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

4.320/64 (Dívida Fundada), acrescida da Dívida Flutuante definida no art. 92 da mesma Lei. 
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O Corpo Instrutivo, às fls. 776, menciona o seguinte: 

 
“Resumiremos, no quadro a seguir,  a situação do Município com relação à Dívida, sendo 

este a transcrição dos dados contidos do Demonstrativo da Dívida Consolidada referente ao 

Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2007, o qual deve ser elaborado pelo Poder 

Executivo e abranger o Poder Legislativo: 

 
 

PERCENTUAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA S/ A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

2006 2007 

3º QUADR. 1º QUADR. 2º QUADR. 3º QUADR. 

50,83% 40,25% 41,70% 41,84% 

 
Conforme verificado, em face dos dados apresentados, podemos observar que o 

Município encontra-se dentro do limite da Dívida Consolidada, estabelecido no artigo 3º da 

Resolução n.º 40/01 do Senado Federal.” 

 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

 

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

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

 

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

lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; 

 

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

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

 

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

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

Líquida; 

 

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

Federal/88: 

 

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

montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas 

mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade 

precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta”  

 

 

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

Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2007, constata-se que o Município não contraiu 

operações de crédito no exercício. 
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APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

 

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

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

Corpo Instrutivo às fls. 777/790, através da qual elaborei o seguinte demonstrativo: 

 

DESCRIÇÃO Valor R$ Percentual 

Total dos Impostos e Transferências 45.967.355,27 100,00% 

Valor Gasto na Manutenção e no Desenvolvimento do 

Ensino 
12.266.138,40 

26,68% 

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

Federal  

11.491.838,82 25,00% 

 

 

FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 

DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

de dezembro de 2006, substituída pela Lei Federal n.º 11.494, de 20 de junho de 2007. 

 

As receitas que compõem a base de cálculo do FUNDEB, de acordo com a E.C. nº 

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

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

Fundo, conforme demonstrado abaixo: 
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Receitas resultantes de 

impostos e 

transferências legais 

Legislação 
1º ano de vigência -

2007 

2º ano de vigência - 

2008 

3º ano de vigência - 

2009 

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

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

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

Cota-Parte do IPI-
Exportação 

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

16,66% 18,33% 20% 

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

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

 

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

se resume a seguir, conforme análise do Corpo Instrutivo de fls. 790/791: 

 

 
“FUNDEF/FUNDEB  

 
Preliminarmente, ressaltamos que não foi possível segregar a receita do 

FUNDEF/FUNDEB, bem como a despesa realizada no exercício de 2007 está toda registrada como 

FUNDEB.  

 

No exercício de 2007 o Município apresentou um saldo contábil do FUNDEF/FUNDEB no 

montante de R$ 2.374.327,63, conforme quadro abaixo. Estes recursos continuam vinculados às 

regras do FUNDEF e devem ser aplicados no ensino fundamental no próximo exercício, de acordo 

com o parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

FUNDEF VALOR (R$) 

I -   Saldo Financeiro do Exercício Anterior a Título de FUNDEF 1.275.534,79  

II -  Recursos Recebidos a Título de FUNDEB (competência dezembro 

2006, recebidos em janeiro 2007) 
13.261.623,98  

III - Receitas de Aplicações Financeiras relativas ao saldo do FUNDEB 

no exercício de 2007 
113.893,41  

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

restos a pagar de exercícios anteriores) 
12.276.724,55 

V - Saldo Contábil a título de FUNDEB (I + II + III - IV)  2..374.327,63 

(Fonte: Quadro VII, acostado ao doc. TCE/RJ nº 20.535-5/08) 

 

Durante o exercício de 2007 foi empenhado o montante de R$ 12.223.228,45, relativo às 

despesas do ensino fundamental que tiveram como fonte de recursos o FUNDEF/FUNDEB.  

Conforme discriminado nos quadros IV e V, fls. 197, R$ 8.136.763,49, refere-se a despesas com o 

pagamento dos Professores do Ensino Fundamental e R$ 4.086.464,96 + R$ 2.361.461,69 com 

outras despesas relacionadas ao Ensino Fundamental.  
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Não foi possível saber ao certo o valor empenhado com recursos do FUNDEB em 2007, 

haja vista os demonstrativos contábeis enviados não detalharem tal valor. Tais fatos impedem a 

análise do disposto no art. 21 da Lei 11.494/2007, que estabelece que os recursos deste Fundo 

serão utilizados no exercício financeiro em que lhes forem creditados podendo ser utilizado no 

primeiro trimestre do exercício imediatamente subseqüente até 5% destes recursos: 
 

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

complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal 

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

ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a 

educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996.  
 
§ 1o  Os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e 

Municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de 

estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos 

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

Constituição Federal. 

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

Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos 

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

exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” 

 

 

Não é possível proceder a verificação da conformidade entre o saldo contábil da conta 

corrente vinculada ao FUNDEB, em 31.12.2007, e Balanços Patrimonial e Financeiro acostados ao 

doc. TCE/RJ nº 19847-7/08, tendo em vista que os demonstrativos contábeis evidenciam o saldo 

contábil de forma sintética.” 

 

Por fim, destaca-se que o parecer do Conselho Municipal do FUNDEB (fls. 335/336) 

sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo concluiu pela 

regularidade da aplicação dos recursos recebidos, conforme previsto no artigo 24 da Lei nº 

11.494/07. 

 

APURAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL PARA FINS DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 

 

Conforme o apontado pelo Corpo Instrutivo às fls. 777, nos três quadrimestres do 

exercício de 2007, as despesas com pessoal do Município de Saquarema ficaram DENTRO 

do limite estabelecido no artigo 19 da Lei Complementar n.º 101/2000, observada à 

repartição dos limites globais de que trata o inciso III, artigo 20 do mesmo diploma legal, a 

saber: 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constituiçao.htm#art211§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constituiçao.htm#art211§2
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“Apuração dos gastos com pessoal 

 

Descrição 

2006 2007 

1º 
quad. 

2º 
quad. 

3º 
quad. 

1º quad. 2º quad. 3º quad. 

% % % valor (R$) % valor (R$) % valor (R$) % 

Poder 

Executivo 
42,82 46,58 48,80 34.882,1 48,34 34.498,7 47,36 36.234,0 46,38 

Poder 

Legislativo 
3,15 3,14 3,18 2.430,6 3,37 2.685,1 3,69 2.940,1 3,76 

Total 45,97 49,72 51,98 37.312,70 51,71 37.183,80 51,05 39,174,10 50,14 

(Fonte: Anexo I do RGF Executivo e Legislativo, fls. 737/743) 

 

Conforme podemos constatar, o Poder Executivo respeitou o limite estabelecido no 

artigo 19 da LRF, nos três quadrimestres do exercício de 2007.” 

 

 

GASTOS COM SAÚDE 

 

As despesas com ações e serviços públicos de saúde devem corresponder a 15% 

(quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e 

dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e §3º, em consonância 

com o disposto no inciso III e § 4º do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, a saber: 

 

“Art. 77 – Até o exercício de 2004, os recursos mínimos aplicados nas 

ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes: 

(...) 

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos 

recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º; 

(...) 

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

partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos 

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

 

Da análise dos cálculos efetuados pelo Corpo Instrutivo (fls. 792), verifica-se que o 

montante gasto com saúde no exercício de 2007 foi equivalente a 31,63%, sendo cumprido, 

portanto, o previsto inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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O Conselho Municipal de Saúde, através do Parecer acostado às fls. 649, opinou 

favoravelmente quanto à aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de 

saúde, na forma do artigo 33 da Lei 8.080/90.  

 

O Prefeito declara que não participa de Consórcio Administrativo Intermunicipal, na 

forma do art. 10 da Lei Federal n.º 8.080/90. 

 

 

ROYALTIES 

 

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

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

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

para capitalização de fundos de previdência. 

 

O Corpo Instrutivo, às fls. 793/795, efetuou o exame da utilização dos recursos 

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

 

Conforme informações contidas no Quadro II acostado às fls. 667 do presente os 

saldos financeiros inerentes aos royalties foram os seguintes: 
 

Em R$ 

UNIDADE GESTORA 
SALDO EM  31.12.2007 

EXTRATO/CONCILIAÇÃO. 

SALDO EM 31.12.2007 

QUADRO XII 

PMS C/ VINCULADA 8527-8 Não enviado 0,00 

PMD C/ APLICAÇÃO 8527-8 Não enviado 364.599,52 

TOTAL - 364.599,52 

(Fonte: Quadro XII, fls. 667) 
 

 

O Corpo Instrutivo, destaca, ainda, que não foram apresentadas a cópias dos 

extratos bancários da conta dos royalties, tampouco a respectiva reconciliação, prejudicando 

a análise deste item. 

 
 

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

 

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

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

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

responsabilidade do Prefeito Municipal. 

 

O Corpo Instrutivo, às fls. 795/797, verificou o seguinte em relação ao cumprimento 

dos limites previstos nos dispositivos legais retro mencionados: 



TCE/RJ 
PROCESSO N.º 217.764-1/08 
RUBRICA             FLS. 890 

  

 
“Comparação do Limite Previsto com o Repasse Recebido 

 

 

 

REPASSE RECEBIDO 3.529.667,79 

(-) INATIVOS (APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS) 
0,00 

REPASSE RECEBIDO AJUSTADO 3.529.667,79 

 
 

LIMITE DE REPASSE 
PERMITIDO 

REPASSE RECEBIDO 
AJUSTADO 

REPASSE RECEBIDO ACIMA 
DO LIMITE 

 3.528.907,76 3.529.667,79  760,03 

(Fonte:Anexo 13 da Câmara Municipal  às fls. 536) 
 
Verificamos, de acordo com o quadro anterior, que o limite de repasse do Executivo para 

o Legislativo, em função do disposto no art. 29-A da Constituição Federal, não foi respeitado.   
 

 

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

De acordo com a lei orçamentária verificamos que o total previsto para repasse ao 

Legislativo no exercício de 2007 montava em R$ 3.529.667,81 (fls. 535). 

 

Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 535, 

constatamos o repasse em montante inferior, tendo sido cumprido o §2º, inciso III, do art. 29-A da 

Constituição Federal, conforme se demonstra:   
  

 
REPASSE FIXADO NA LOA REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO ABAIXO 

 3.529.667,81 3.529.667,79  0,02 

(Fonte: LOA acostado as, fls. 53) 
 

Outrossim, contatamos que o valor da despesa empenhada pelo Legislativo coaduna-

se com o repasse recebido, conforme se pode observar às fls. 536, evidenciando que os recursos 

transferidos foram suficientes para atender às necessidades de funcionamento da Câmara.”  

 

O Corpo Instrutivo ao fazer o exame  da resposta do jurisdicionado com relação ao 

repasse do Executivo ao Legislativo acima do limite destaca o seguinte: 

 
“O responsável esclarece que o quadro elaborado pelo Corpo Instrutivo às fls. 796 

não está correto, pois o Anexo 10 da Lei Federal nº 4320/64, anexado à Prestação de Contas 
inicialmente, não é o consolidado, tendo alteração no valor a ser considerado das “taxas”. 

 
O Balancete consolidado da receita encontra-se às fls. 844/851 e demonstra que 

houve uma arrecadação de “taxas” no valor de 1.434.689,48. 
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Assim, temos o novo cálculo: 
 
 

Limite Previsto 

 
(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS) 

ISS 4.616.455,27 

IPTU 7.513.841,61 

ITBI 1.165.899,35 

IRRF 660.623,68 

Taxas (1) 1.434.689,48 

Contribuição de Melhoria 0,00 

Dívida Ativa de Tributos 2.940.300,70 

Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos 808.965,51 

Multa e Juros de Mora de Tributos 0,00 

Receitas de Bens de Uso Especial (cemitério, mercado mun., etc)  (2) 9.277,58 

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)  (3) 171.210,05 

Contribuição de Iluminação Pública (3) 3.032.222,35 

Subtotal (A) 22.353.485,58 

(B) TRANSFERÊNCIAS

FPM 10.714.188,76 

ITR 15.188,76 

IOF-Ouro 0,00 

ICMS Desoneração - LC 87/96 76.054,79 

ICMS 9.680.622,68 

IPI - Exportação 198.797,09 

IPVA 1.091.787,59 

Subtotal (B) 21.776.639,67

(C) TOTAL (A+B) 44.130.125,25

Percentual previsto para o Município 8

Limite do Repasse do Executivo para o Legislativo - 2007 3.530.410,02           

 
(Fonte: Anexo 10 do exercício de 2006 acostado ao doc. TCE/RJ nº 20.535-5/08) 
(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-RJ n.º 261.314-8/02 
(3) Receitas incluídas em virtude do voto proferido no Processo TCE-RJ n.º 210.512-9/04 

 

 
Comparação do Limite Previsto com o Repasse Recebido 

 

REPASSE RECEBIDO 3.529.667,79 

(-) INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) 0,00 

REPASSE RECEBIDO AJUSTADO 3.529.667,79 

 

LIMITE DE REPASSE PERMITIDO REPASSE RECEBIDO AJUSTADO 
REPASSE RECEBIDO ACIMA DO 

LIMITE 

3.530.410,02 3.529.667,79  -------- 

(Fonte:Anexo 13 da Câmara Municipal  às fls. 536) 
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Verificamos, de acordo com o quadro anterior, que o limite de repasse do Executivo 

para o Legislativo, em função do disposto no art. 29-A da Constituição Federal, foi 
respeitado.   

 

Desta forma, procedem os argumentos trazidos pelo responsável para o presente 
questionamento. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Desta feita, considero esclarecida a irregularidade outrora apontada. 

 

 

PARECER PRÉVIO 

 

 

Diante do exposto e, 

 

Considerando, com fulcro no artigo 125, incisos I e II, da Constituição do Estado do 

Rio de Janeiro, que é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as 

contas dos Municípios e sugerir as medidas convenientes para a final apreciação da 

Câmara; 

 

Considerando que o parecer prévio deve refletir a análise técnica das contas 

examinadas, ficando o julgamento das mesmas sujeito à Câmara Municipal; 

 

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

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

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

 

Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal 

de Contas e o subseqüente julgamento pela Câmara dos Vereadores não exime a 

responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de despesa, bem como de pessoas que 

arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o Município 

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

 

Considerando que a Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal), impõe a adoção de medidas de caráter contábil, financeiro, orçamentário, 

operacional e patrimonial para a administração pública, direta, autárquica e fundacional, e na 

empresas dependentes de recursos do Tesouro dos Municípios jurisdicionados; 

 

Considerando a abertura de créditos suplementares ou especiais com prévia 

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

inciso V, artigo 167 da Constituição Federal; 
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Considerando que os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino 

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

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

11.494/07; 

 

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

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

 

Considerando a observância da Dívida Pública do Município aos termos da 

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

 

 

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

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

artigo 77 do ADCT; 

 

Considerando a correta aplicação dos recursos dos royalties, em observância ao 

artigo 8º da Lei nº 7.990/89; 

 

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

Constituição Federal; 

 

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

Ministério Público Especial. 

 

 

VOTO: 

 
 

I - Pela Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas do 

Chefe do Poder Executivo, Sr. Antônio Peres Alves, referentes ao exercício de 2007, com as 

seguintes RESSALVAS, DETERMINAÇÕES, RECOMENDAÇÃO e COMUNICAÇÃO: 
 

 

RESSALVAS: 
 

 

1 – A Empresa Saquaremense de Serviços – S/A – SAQUASERV não teve sua 

escrituração contábil realizada e suas contas prestadas, situação esta irregular, haja vista 

que a mesma se encontra em fase de liquidação, em desacordo com o disposto nos artigos 

206 a219 da Lei Federal n.º 6.404/76; 

 

2 – Foram verificadas as seguintes impropriedades na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias referente ao exercício sob análise: 
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2.1- Não foi observado o prazo de remessa da LDO a esta Corte de Contas, 

conforme estabelecido no art. 6º da Deliberação TCE/RJ n.º 218/00; 

 

2.2 - A LDO não continha o Anexo de Riscos Fiscais, conforme preconiza o art. 4º, 

§ 3º da Lei Complementar nº 101/00. 
 

3 – Foram verificadas as seguintes impropriedades no Plano Plurianual referente ao 

exercício sob análise: 

 

3.1 – A remessa da Lei do Plano Plurianual a esta Corte de Contas foi 

intempestiva, em desacordo com o disposto no art. 6º da Deliberação TCE n.º 

218/00; 

 

3.2 – A Lei do Plano Plurianual não observou plenamente os preceitos 

introduzidos com a nova concepção de orçamento gerencial; 

 

3.3 – A Lei do Plano Plurianual não definiu as fontes de recursos para o 

financiamento dos programas, com as nomenclaturas corretas, de recursos 

ordinários ou vinculados. 

 
 

4 – Inconsistência entre os dados apresentados no balanço orçamentário (Anexo I 

do RREO) e aqueles constantes da demonstração das variações patrimoniais (Anexo 15 da 

Lei Federal n.º 4.320/64), em exorbitância ao disposto no art. 85, da Lei Federal n.º 4.320/64: 
 

Receitas/despesas Anexo I do RREO 
Anexo 15 da Lei 

Federal n.º 4.320/64 
Diferença 

Tributárias 19.013.800,00 19.013.826,64 26,64 

Transferências Correntes 49.357.300,00 49.357.322,70 22,70 

Pessoal e Encargos 39.773.000,00 39.174.121,72 598.878,28 
     Fonte: Anexo 15 do doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08, Anexo I do RREO, fls. 753/754. 

 

 

5 – A Lei Municipal nº 863 de 22 de dezembro de 2006, que aprovou o Orçamento 

para o Município de Saquarema, ao autorizar ao Município em realizar operações de crédito 

por antecipação de receitas (artigo 10) e contratar e oferecer garantias a empréstimos 

votados ao saneamento e habitação em área de baixa renda (artigo 12), não fixou limite 

percentual para tais operações, em afronta ao disposto no artigo 167, inciso III da 

Constituição Federal; 

 

6 –  Todos os decretos para abertura de créditos adicionais em favor do Poder 

Legislativo foram realizados por meio de Decretos Legislativos, e não por meio de Decretos 

Executivos, em desacordo com o que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, no seu artigo 42; 
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7 – Os decretos autorizativos para abertura de créditos adicionais de nºs 688 e 690, 

que abriram créditos nos valores respectivos de R$ 57.000,00 e R$ 1.635.942,57, foram 

republicados, de foram intempestiva, no exercício de 2008, sendo que o de nº 690, houve, 

inclusive, alteração do valor, em afronta ao disposto no 354 da Constituição Estadual; 

 

8 – Divergência entre o valor do orçamento final apurado na presente prestação de 

contas, levando-se em consideração o valor do orçamento inicial aprovado pela Lei 

Orçamentária nº 863/06 acrescido das alterações produzidas pelos decretos autorizativos 

para abertura de créditos adicionais, e o valor registrado no Balanço Orçamentário 

Consolidado, conforme a seguir demonstrado, ao arrepio do disposto no artigo 85 da Lei 

Federal nº 4.320/64, produzindo elevado o risco de auditoria na análise das presentes 

contas: 
 

DESCRIÇÃO VALOR 

(A) Orçamento Inicial 88.442.816,00 

(B) Alterações:  

Créditos Extraordinários  

Créditos Suplementares 24.329.599,95 

Créditos Especiais  

(C) Anulações de Dotações 21.772.583,31 

(A+B-C) ORÇAMENTO FINAL APURADO 90.999.832,64 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO – ANEXO 12 DA LEI FEDERAL N.º 4.320/64 93.358.264,64 

DIVERGÊNCIA 2.358.432,00 

     (Fonte: LOA, Balanço Orçamentário Consolidado, fls. 52 e doc. TCE/RJ nº19.847-7/08) 

 

 

9 – Verificamos a utilização de nomenclaturas, no Anexo 10 da Lei Federal nº 

4.320/64, que não especificam o tipo de recurso previsto, ou sem o desdobramento das 

subcontas de receitas, impossibilitando, em alguns casos, verificar se os recursos 

legalmente vinculados foram utilizados para atender o objeto de sua vinculação, conforme 

parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar Federal n.º 101/00, conforme a seguir 

demonstrado: 

 
DESCRIÇÃO VALOR  

Outras Receitas 14.260,86 

Outras Receitas 335,20 
  (Fonte: Anexo 10 Consolidado apenso ao doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08) 

 

 

10 – Não atendimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias e na 

lei de orçamento anual, relativamente à despesa e ao resultado primário, em face do 

disposto no art. 59, inciso I, da Lei Complementar Federal n.º 101/00: 

   

11 – Divergência apurada no resultado patrimonial do Município tendo em vista que 

o resultado patrimonial (superávit) de R$ 10.357.933,44, conduziria o Município um Ativo 

Real Líquido , no entanto nos deparamos com o registro de um Ativo Real Líquido  a maior, 

no Balanço Patrimonial, acostado ao doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08, revelando desta forma a 

inconsistência do demonstrativo apresentado, conforme demonstrado a seguir: 
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Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR  

Ativo Real Líquido – 2006 32.726.075,00 

Superávit – 2007 10.357.933,44 

ATIVO REAL LÍQUIDO – 2007 Apurado 43.084.008,44 

ATIVO REAL A DESCOBERTO – 2006 Registrado 49.199.989,96 
(Fonte: ADIFIM 2006 e BP, acostado  ao Doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08) 

 

 

12 – Utilização das nomenclaturas "Grupo Contábil Inexistente" e “Ajustes de 

Sistemas Contab”, no balanço patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais 

(demonstrativos consolidados), para classificação de fatos contábeis não perfeitamente 

identificados pela administração municipal, em desacordo com o disposto nas NBC T1.1.2 

(Das características da informação contábil, do conceito e conteúdo) e T1.6 (Da 

Compreensibilidade), aprovadas pela Resolução CFC n.º 785/95 c/c art. 85, da Lei Federal 

n.º 4.320/64; 

 

13 – Baixa arrecadação de receitas com a cobrança da dívida ativa, representando 

7,94% do saldo inscrito até 2006, o que pode vir a caracterizar o disposto no art. 10, inciso X, 

da Lei Federal n.º 8.429/92; 

 
14 – Inviabilidade da análise mais detalhada da administração da Dívida Ativa 

Municipal em face dos demonstrativos contábeis apresentados, especificamente o Balanço 

Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais acostados ao doc. TCE/RJ nº 

19.847-7/08 não indicarem explicitamente qual valor se refere a esta Dívida, suas inscrições 

e baixas, em desacordo com o disposto no artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64; 

 

15 – O relatório encaminhado às fls. 735/737 não informa a quantidade e valores 

das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa nas instâncias administrativas e judicial, 

a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e as 

demais medidas para o incremento das receitas tributárias, na forma do artigo 13 da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00; 

 

16 – Foram observadas as inconsistências a seguir elencadas, em desacordo com 

o disposto no artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64; 

 

16.1 – Divergência entre o valor registrado no Anexo 8 acostado ao doc. TCE/RJ nº 

19.847-7/08 e o Quadro IV às fls. 198, no que se refere ao total das despesas com educação 

tendo como fonte de recursos ordinários, conforme a seguir demonstramos: 

 
 Recursos 

Ordinários 

(R$) 

Quadro IV (fls. 198) 826.131,65 

Anexo 8  
(doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08) 

 
934.866,78 

Diferença 108.735,13 
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16.2 – Divergência entre o valor registrado no Anexo 8 acostado ao doc. TCE/RJ nº 

19.847-7/08 e o Quadro IV às fls. 198, no que se refere ao total das despesas com educação 

tendo como fonte de recursos ordinários, conforme a seguir demonstramos: 
  

 Recursos 

Ordinários 

(R$) 

Quadro IV (fls. 198) 7.002.312,90 

Anexo 8  
(doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08) 

 
7.362.451,94 

Diferença 360.139,04 

 

16.3 – Divergência entre o total da despesa na subfunção 361, conforme a seguir 

demonstrado:  
 Subfunção 361 

Quadro IV (fls. 198) 22.171.613,76 

Anexo 8  
(doc. TCE/RJ nº 19.847-7/08) 

 
22.610.796,48 

Diferença 439.182,72 

 

 

17 – Impossibilidade da análise do disposto no art. 21 da Lei 11.494/2007, que 

estabelece que os recursos do FUNDEB serão utilizados no exercício financeiro em que lhes 

forem creditados, podendo ser utilizado no primeiro trimestre do exercício imediatamente 

subseqüente até 5% destes recursos, uma vez que não foi possível saber ao certo o valor 

empenhado com recursos do FUNDEF em 2007, haja vista os demonstrativos contábeis 

enviados não detalharem tal valor; 

 

18 – Não foram enviadas a conciliação e respectivo extrato bancário da conta 

referente aos Royalties de nº 8527-8; 

 

19 – O Relatório do Controle Interno não corresponde à realidade haja vista as 

Ressalvas evidenciadas na presente prestação de contas, acrescentando ainda que as 

mesmas não passariam despercebidas em um exame mais acurado, em desacordo com o 

estabelecido nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC P 3), que define as normas de 

exercício profissional do Auditor Interno e, NBC T 12, que define as normas técnicas 

aplicáveis à Auditoria Interna, aprovadas, respectivamente, pelas Resoluções do Conselho 

Federal de Contabilidade n.os 781/95 e 780/95. 

 
 

DETERMINAÇÕES 
 

 

1 – Encaminhar na próxima prestação de contas as demosntrações contábeis da  

Empresa Saquaremense de Serviços – S/A – SAQUASERV, ainda que a mesma esteja em 

fase de liquidação, conforme o disposto nos artigos 206 a219 da Lei Federal n.º 6.404/76; 
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2 – Adotar providências no sentido sanear as omissões e impropriedades 

verificadas no exame das peças orçamentárias (LOA, LDO e PPA), as quais influenciaram 

no exame das presentes contas; 

 

3 – Adotar providências no sentido de serem aperfeiçoados os servidos do Setor de 

Contabilidade da Prefeitura Municipal de Saquarema de formar a coibir à ocorrência de 

inconsistências, como as apontadas na presente prestação de contas, em especial entre os 

demonstrativos contábeis e entre estes e anexos da LRF, de forma a reduzir o risco de 

auditoria quando da análise das contas do Município de Saquarema, cumprindo desta forma  

o disposto no art. 85, da Lei Federal n.º 4.320/64; 

 

4 – Adotar providências, quando da elaboração das Leis Municipais que vierem a 

aprovar os futuros Orçamentos, no sentido de que caso nelas contenham autorizações para 

realizações de operações de crédito por antecipação de receita, contratar e oferecer 

garantias a empréstimos ou contrair financiamentos, haja também fixação de limites para 

estas  operações, de forma a cumprir o disposto no art. 167, inciso III, da Constituição 

Federal; 

 

5 – Abolir o procedimento de abrir créditos adicionais em favor do Poder Legislativo 

por meio de Decretos Legislativos em desacordo com o que dispõe a Lei Federal nº 

4.320/64, no seu artigo 42, que determina que a abertura de créditos adicionais sejam por 

Decretos Executivos; 

 

6 – Adotar medidas no sentido de que as publicações oficiais de leis e decretos 

municipais atentem para o disposto no artigo 354 da Constituição Estadual; 

 

7 – Promover medidas corretivas e de prévia análise objetivando evitar a 

divergência entre os valores registrados nas demonstrações contábeis e o montante de 

créditos abertos no exercício, em face do disposto no art. 8º c/c art. 85, da Lei Federal n.º 

4.320/64; 

 

8- – Abster-se da utilização de nomenclaturas, no Anexo 10 da Lei Federal nº 

4.320/64, que não especificam o tipo de recurso, ou sem o desdobramento das subcontas de 

receitas, de forma que seja possível verificar se os recursos legalmente vinculados foram 

utilizados para atender o objeto de sua vinculação, conforme parágrafo único do artigo 8º da 

Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

9 – Adotar providências no sentido de serem atendidas as metas previstas na lei de 

diretrizes orçamentárias e na lei de orçamento anual, em face do disposto no art. 59, inciso I, 

da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

10 – Cuidar para que não haja divergência existente entre o valor do saldo 

patrimonial apurado, com base nos registros contábeis do exercício anterior, e o registrado 

no  Balanço Patrimonial Consolidado; 



TCE/RJ 
PROCESSO N.º 217.764-1/08 
RUBRICA             FLS. 899 

 

11 – Abolir a utilização de nomenclaturas como "Grupo Contábil Inexistente" e 

“Ajustes de Sistemas Contab”, nos demonstrativos contábeis para classificação de fatos 

contábeis não perfeitamente identificados pela administração municipal, conforme o disposto 

nas NBC T1.1.2 (Das características da informação contábil, do conceito e conteúdo) e T1.6 

(Da Compreensibilidade), aprovadas pela Resolução CFC n.º 785/95 c/c art. 85, da Lei 

Federal n.º 4.320/64; 

 

12 – Adotar medidas eficientes visando reduzir a inadimplência na arrecadação dos 

tributos municipais e com a cobrança da dívida ativa, tendo em vista que no exercício sob 

exame representou apenas 7,94% do saldo inscrito até 2006, em face do disposto no art. 37 

da Constituição Federal c/c art. 10, inciso X, da Lei Federal n.º 8.429/92; 

 

13 – Adotar providências no sentido de que as próximas demonstrações contábeis 

a serem apresentadas a esta Corte, evidenciem de forma clara e detalhada a movimentação 

dos valores inscritos na Dívida Ativa Municipal, de forma a cumprir disposto no artigo 85 da 

Lei Federal nº 4.320/64;  

 

14 – Adotar providências no sentido de que não haja divergência entre os valores 

consignados nos quadros preenchidos relativos aos recursos de educação e as 

demonstrações contábeis, em cumprimento ao disposto no art. 85, da Lei Federal n.º 

4.320/64; 

 

15 – Nas próximas ocasiões deverão ser enviados a esta Corte demonstrativos 

contábeis detalhando os valores empenhados com recursos do FUNDEB, de modo que seja 

possível a análise do disposto no art. 21 da Lei 11.494/2007; 

 

16 – Encaminhar na próxima prestação de contas, os extratos e respectivas 

conciliações evidenciando o saldo em 31/12 de todas as contas bancárias da Administração 

Direta e Indireta;   

 

17 – Adotar providências com a finalidade de aperfeiçoar o Setor de Controle 

Interno de forma que ele atenda de forma plena sua finalidade, emitindo Relatórios e 

Certificados em consonância com a realidade do Município, de acordo com o estabelecido 

nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC P 3), que define as normas de exercício 

profissional do Auditor Interno e, NBC T 12, que define as normas técnicas aplicáveis à 

Auditoria Interna, aprovadas, respectivamente, pelas Resoluções do Conselho Federal de 

Contabilidade n.os 781/95 e 780/95, apontando, ainda, as medidas corretivas a serem 

adotadas; 

 

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

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

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

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação; 
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RECOMENDAÇÃO 

 

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

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

de modo que os demonstrativos contábeis contemplem as informações dispostas nos 

quadros extracontábeis que integram a presente prestação de contas.  

 

 

II – Pela COMUNICAÇÃO ao Responsável pelo Controle Interno da Prefeitura 

Municipal de Saquarema, Sr. Paulo Luiz Barroso de Oliveira, conforme previsto no §1º do 

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

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

impossibilidade, nos moldes do art. 26 do Regimento Interno deste Tribunal, para que tome 

ciência das irregularidades e impropriedades apontadas na presente prestação de contas e 

adote as devidas providências de forma a elidir as falhas apontadas, em cumprimento aos 

artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88. 

 
 

 

 

 

 

Plenário, 

 

 

 

 

JOSÉ LEITE NADER 

CONSELHEIRO RELATOR 
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PARECER PRÉVIO 

 

 

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

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

 

CONSIDERANDO que as Contas de Gestão do Prefeito do Município de 

Saquarema, Sr. Antônio Peres Alves, referentes ao exercício de 2007, constituídas dos 

respectivos Balanços Gerais do Município e das demonstrações técnicas de natureza 

contábil, foram elaboradas com observância às disposições legais pertinentes, exceto pelas 

ressalvas apontadas; 

 

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

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

como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos 

quais seja o Município responsável, cujos processos pendem de exame por esta Corte de 

Contas;  

 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), impõe a adoção de medidas de caráter contábil, financeiro, 

orçamentário, operacional e patrimonial para a administração pública, direta, autárquica e 

fundacional, e na empresas dependentes de recursos do Tesouro dos Municípios 

jurisdicionados; 

 

CONSIDERANDO a abertura de créditos suplementares ou especiais com prévia 

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

inciso V, artigo 167 da Constituição Federal; 

  

CONSIDERANDO que os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino 

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

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

11.494/07; 

 

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

acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal n.º 

101/00; 
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CONSIDERANDO a observância da Dívida Pública do Município aos termos da 

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

 

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

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

artigo 77 do ADCT; 

 

CONSIDERANDO a correta aplicação dos recursos dos royalties, em observância 

ao artigo 8º da Lei nº 7.990/89; 

 

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

Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a análise técnica constante da informação do Corpo Instrutivo; 

 

CONSIDERANDO o Parecer do Ministério Público Especial manifestando-se 

acordemente ao Corpo Instrutivo; 

  

CONSIDERANDO, finalmente, o voto do Conselheiro-Relator, 

 

 

 

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

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

de responsabilidade do Prefeito Sr. Antônio Peres Alves, com as RESSALVAS, 

DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÃO elencadas no voto do Relator. 

 

 

 

 

Plenário, 

 

 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ MAURICIO DE LIMA NOLASCO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

JOSÉ LEITE NADER 

CONSELHEIRO RELATOR 

 

 

 

 

 

FUI PRESENTE 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

  


