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Sr. Inspetor Regional, 
 
 
Trata o presente processo da prestação de contas do ordenador de 

despesas e do tesoureiro da Câmara Municipal de Laje do Muriaé, referente ao 
exercício de 2007, que passamos a analisar na forma dos seguintes tópicos: 

 
 

I – Ordenador de Despesa 
 
II – Tesoureiro 
 
III – Prazo de Envio 
 
IV – Documentação Enviada 
 
V – Gestão Orçamentária 
 
VI – Gestão Financeira e Prestação de Contas do Responsável pela Tesouraria 
 
VII – Gestão Patrimonial 
 
VIII – Adiantamentos, Subvenções e Informações Complementares 
 
IX – Relatório do Responsável pelo Setor Contábil e Certificado de Auditoria 
Interna 
 
X - Remuneração dos Agentes Políticos 
 
XI – Limites Legais Impostos à Câmara Municipal  
 
XII – Prestações de Contas Anteriores 
 
XIII – Relatório de Inspeção Ordinária 
 
XIV – Conclusão   
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I - ORDENADOR DE DESPESAS 

 
Nome: Ailton Gonçalves dos Santos 
Cargo: Presidente da Câmara Municipal 
Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 
Cadastro às fls. 07 
 

II - TESOUREIRO  

 
Nome: Edson Tadeu Pontes Curvello 
Cargo: Tesoureiro 
Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 
Cadastro às fls. 11 
 
 

III - PRAZO DE ENVIO  

 
 A presente prestação de contas deu entrada nesta Corte de Contas em 
30/06/2008, portanto de forma tempestiva, em face do disposto no art. 3º, da 
Deliberação TCE n.º 200/96.  

 
 
 

IV - DOCUMENTAÇÃO A SER ENVIADA  

 
 Dentre os elementos que devem integrar os processos de Prestação de 
Contas do Ordenador de Despesa, conforme preceitua o artigo 4º da 
Deliberação TCE n.º 200/96, verificamos que foram apresentados os 
documentos a seguir assinalados: 
 

Inciso Documentos Fls. 

I Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente 04 

II Relação dos responsáveis – modelo 1 05/06 

III Cadastro do responsável (ordenadores., tesoureiro. e resp. pelo Controle 
Interno) – modelo Deliberação TCE n.º 164/92, com observação acerca da 
entrega da Declaração de Bens e Rendas – Deliberação TCE n.º 180/94 

07/12 

IV Demonstração da execução orçamentária da receita – anexos 2 e/ou 10 da 
Lei Federal n.º 4.320/64 

39 

V Demonstração das alterações orçamentárias 20/26 

VI Demonstração da execução orçamentária da despesa, abrangendo créditos 
orçamentários e adicionais - anexo 11 Lei 4.320/64 - anexos 2 e/ou 10 da Lei 
Federal n.º 4.320/64 

 
27/33 
40/41 

VII Balanço Orçamentário 42 

VIII Balanço Financeiro 43 

IX Balanço Patrimonial 44 

X Demonstração das Variações Patrimoniais 45 
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Inciso Documentos Fls. 

XI Demonstrativo da remuneração dos Vereadores – modelo 27 48/56 

XII Demonstrativo da remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito – modelo 28 Não 
aplicável 

XIII Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período –  modelo 2 58 

XIV Demonstrativo das subvenções e auxílios concedidos no período, pagos ou 
não – modelo 3 

59 

XV Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período – modelo 
4 

60 

XVI Relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados – 
modelo 5 

61/62 

XVII Conciliação dos saldos bancários – modelo 6 63, 66 

XVIII Cópia da 1ª e última folha dos extratos das contas bancárias, no período de 
gestão dos responsáveis 

64/65, 
67/69 

XIX Termo de verificação dos valores existentes na tesouraria em 31 de dezembro 
– modelo 7 

70/71 

XX Relação das unidades orçamentárias e suas respectivas unidades 
administrativas e de controle 

Não 
aplicável 

XXI Demonstrativo dos saldos das subcontas de bens do Município, do sistema 
patrimonial, discriminadas por unidade de controle 

Não 
aplicável 

XXII Relatório do responsável pelo setor contábil - modelo 8 72 

XXIII Certificado de Auditoria, acompanhado de relatório com parecer conclusivo 
quanto à regularidade ou irregularidade das contas 

73/74 

 
 
Cabe mencionar que foi evidenciado nos Cadastros dos 

Responsáveis que os mesmos apresentaram as suas declarações de bens e 
rendas ao setor de pessoal da Prefeitura. 

 
Além dos documentos relativos à Deliberação TCE n.° 200/96, foram 

apresentados ainda os seguintes elementos: 
 

Documentos Fls. 

Anexo 1 da Lei Federal n.º 4320/64 18 

Anexo 6 da Lei Federal n.º 4320/64 34 

Anexo 7 da Lei Federal n.º 4320/64 35 

Anexo 8 da Lei Federal n.º 4320/64 36 

Anexo 9 da Lei Federal n.º 4320/64 37/38 

Anexo 17 da Lei Federal n º 4.320/64 (Dívida Flutuante) 47 

 
O enunciado 2.1.4 da NBC T2.1 – Das Formalidades da Escrituração 

Contábil, aprovada pela Resolução CFC n.° 563, de 28 de outubro de 1983, 
determina que todas as demonstrações contábeis devem ser passadas pelo 
contabilista e pelo representante da entidade: 
 

"2.1.4 – O Balanço e demais Demonstrações Contábeis de 
encerramento de exercício serão transcritos no “Diário”, 
completando-se com as assinaturas do Contabilista e do titular 
ou representante legal da Entidade. 
Igual procedimento será adotado quanto às Demonstrações 
Contábeis elaboradas por força de disposições legais, 
contratuais ou estatutárias." 
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Em atendimento à referida norma, verificamos que os balanços e 
demonstrações contábeis foram assinados pelos responsáveis. 

 
 

 

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

  
O Orçamento do Município para o exercício em análise, aprovado 

pela Lei Municipal n.º 554 de 28/12/2006, fixou a despesa da Câmara no 
montante de  R$998.000,00 (vide fls. 648v do processo TCE/RJ n.º 217.667-
7/08 - Administração Financeira referente ao exercício de 2007). 

 
Durante o exercício sob análise, houve a abertura de créditos 

adicionais no montante de R$ 50.900,00 com recursos provenientes de 
anulação de dotação, conforme previsão contida no artigo 43, da Lei Federal 
n.º 4.320/64 e demonstrativo no quadro que segue: 

 

Alterações Orçamentárias – fls. 23/26 

Decreto-data Valor suplementado – R$ Valor anulado – R$ 
772/2007 – 19/03/07 23.900,00 23.900,00 
788/2007 – 20/09/07 10.000,00 10.000,00 
792/2007 – 30/10/07 17.000,00 17.000,00 
Total 50.900,00 50.900,00 

 
 
 

Em face do exposto, verificamos o seguinte orçamento final: 
 

Orçamento Final 

 Valor  

Orçamento Inicial 998.000,00 
Total das alterações                     50.900,00 
Cancelamento de dotações                                  

(50.900,00) 
Orçamento Final apurado                                

998.000,00 
 

 
Comparando a receita efetivamente arrecadada com a estimada, 

constata-se que houve uma arrecadação a menor no exercício: 
 

 Valor (R$) 

Receita Estimada  (orçamento inicial da Câmara) 998.000,00 
Receita Repassada – fls. 43 866.235,37 
Diferença a menor em relação ao estimado  131.764,63 

Obs.: Consideramos as transferências financeiras de receita do exercício, 
registradas no Balanço Financeiro às fls. 43. 
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A execução orçamentária da despesa apresenta-se na forma do 
quadro abaixo: 

 

 Valor (R$)  
(A) Despesa Autorizada / Créditos Disponíveis – fls. 42 998.000,00 
(B) Despesa Realizada / Despesa Empenhada – fls. 42 866.235,37 
(A-B) Despesa Empenhada a menor – fls. 42 131.764,63 
(C) Restos a Pagar – fls.43 e 61/62 0,00 
(B-C) Despesa Paga 866.235,37 

 

Resumindo a execução orçamentária, o exercício examinado 
apresentou um resultado orçamentário nulo, o qual encontra-se em 
consonância com os registros do Balanço Orçamentário às 42, confeccionado 
segundo o anexo 12 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme demonstrado a 
seguir: 
 

 Valor 

Receita Repassada  866.235,37 
Despesa Realizada – fls. 42 866.235,37 
Resultado Nulo 0,00 

Obs.: Consideramos as transferências financeiras de receita do exercício, 
registradas no Balanço Financeiro às fls. 43. 

 
 
 

VI - GESTÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA 

 
O fluxo dos recursos movimentados no exercício assim se 

demonstra: 
 

 Valor – fls. 43 

Saldo do Exercício Anterior 0,00 
Receita de Transferências Financeiras do Poder 
Executivo 

866.235,37 

Receita Extra-Orçamentária 163.022,63 
Total de Receitas (ingressos) 1.029.258,00 
Despesa Corrente 855.467,37 
Despesa de Capital 10.768,00 
Despesa Extra-Orçamentária 163.022,63 
Total de Despesas (saídas) 1.029.258,00 
Saldo para o Exercício Seguinte 0,00 

 
 
 

Verificamos um resultado nulo como resultado financeiro do 
exercício, conforme o resumo a seguir: 
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 Valor (R$) – fls. 44 
Ativo Financeiro 0,00 
Passivo Financeiro 0,00 
Resultado Nulo 0,00 

 
 

Movimentação Extra-Orçamentária 
  
De acordo com a demonstração da dívida flutuante às fls. 47, 

verificamos o seguinte: 
 

Contas Exercício 
Anterior 

Movimentação no 
Exercício 

Exercício 
Seguinte 

Inscrição Baixa 

Depósitos de Diversas 
Origens          

0,00 163.022,63 163.022,63 0,00 

Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restos a Pagar de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restos a Pagar de 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restos a Pagar de 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restos a Pagar de 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restos a Pagar de 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 163.022,63 163.022,63 0,00 

 
 
 

- Restos a Pagar 
 
A relação de restos a pagar processados e não-processados, na 

forma do Modelo 05, da Deliberação TCE n.º 200/96, foi apresentada às fls. 
61/62 e demonstra que em 2007 não foram inscritos restos a pagar. 

 
 
- Depósitos de Diversas Origens 
 
Todas as receitas extra-orçamentárias provenientes de depósitos de 

diversas origens foram repassadas a quem de direito, não existindo saldo ao 
final do exercício. 

 
 
Prestação de Contas do Responsável pela Tesouraria 
 
De acordo com o art. 8º (incisos XVII, XVIII e XIX) da Deliberação 

TCE n.º 200/96, as prestações de contas por término de exercício financeiro, 
dos tesoureiros ou pagadores, integrarão os processos de prestação de contas 
dos respectivos ordenadores de despesas. 
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Analisando os componentes do presente processo verificamos o 
seguinte: 

 

 - Comprovação do Saldo Disponível 
 

O montante disponível em 31.12.07 era composto da seguinte 
forma: 
 

 Valor 

Valores existentes no Caixa 0,00 
Valores em Contas Correntes 0,00 
Valores em Contas de Aplicação 
Financeira 

0,00 

Total 0,00 
 

Conta corrente Extrato Inicial fls. Extrato Final fls. Reconciliação 
fls. 

Banco Itaú n.º 04931-4  64/65 67/68 66 

 
O saldo apresentado na conta bancária de acordo com o extrato e 

respectiva conciliação corrobora o valor apresentado no Balanço Patrimonial: 
 

Conta corrente Saldo extrato Saldo extrato na 
reconciliação 

Saldo 
reconciliação 

Banco Itaú n.º 04931-4  3.005,41 3.005,41 0,00 

 

 
Verificamos que constam 3 cheques emitidos e ainda não 

apresentados que merecem ser verificado sua compensação nos extratos 
bancários de 2008, são eles: 
 

- Cheque nº 918.547 - R$1.017,60; 
- Cheque nº 5.290 - R$ 993,91; 
- Cheque nº 5.291 - R$ 993,90; 
 
Verificamos que a unidade gestora em análise mantém conta em 

instituição financeira não oficial, em face do disposto no §3º, do art. 164, da 
Constituição Federal: 

 
O §1º, do art. 4º da Medida Provisória n.º 2.192-70, de 24 de agosto 

de 2001, possibilitou que o Poder Público mantivesse suas disponibilidades 
financeiras em instituição financeira que foi submetida a processo de 
privatização ou na instituição adquirente do seu controle acionário, até o 
final do exercício de 2010, in verbis: 

 
“Art. 4º - (...) 
§1º -  As disponibilidades de caixa dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e dos órgãos ou das entidades do poder público e 
empresas por eles controladas poderão ser depositadas em instituição 
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financeira submetida a processo de privatização ou na instituição financeira 
adquirente do seu controle acionário, até o final do exercício de 2010.” 

 
 
 

No caso do Estado do Rio de Janeiro, os bancos oficiais são a Caixa 
Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BANERJ. Este último foi privatizado, 
com o Banco Itaú adquirindo o seu controle, facultando, desta forma, o poder 
público que mantinha suas disponibilidades no referido banco estadual a 
manter suas disponibilidades no que o adquiriu. 

 
 Todavia, devemos aplicar tal regra com prudência, atentando para o 

fato de que não cabe aos municípios do Estado do Rio de Janeiro transferirem 
suas disponibilidades a instituições financeiras não oficiais, invocando Medida 
Provisória n.º 2.192-70/01, sob a justificativa de que as mesmas adquiriram 
bancos oficiais de outros governos estaduais. Acerca do tema, citamos o 
parecer do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande de do Sul, Informação Técnica MPE/TCE n.º 019/2005, de 18 
de abril de 2005, da qual extraímos os seguintes trechos: 

 
“Em termos de Rio Grande do Sul, por se haver decidido, 

soberanamente, não privatizar o banco oficial, o Banrisul, resultam 
desvestidas de eficácia as MPs permissivas da quebra da regra geral de 
reserva legal, não restando alternativa ao poder público – seja estadual ou 
municipal – senão a de, para cumprir a Constituição, manter suas 
disponibilidades de caixa nos bancos oficiais aqui atuantes, ou seja, o 
próprio Banrisul, o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal.  

Assim, v. g., quando o Banco Bradesco adquiriu o Banco do 
Estado do Maranhão, ou o Itaú o Banestado, do Paraná, possibilitou-se-lhes 
deterem as disponibilidades públicas daqueles Estados depositadas no 
BEM e no Banestado, até 2010, sem que isso consista em violação ao 
artigo 164, § 3º, da CF. Não se os autorizou, porém, p. ex., a passar deter 
as disponibilidades de caixa depositadas no Banrisul, ou no Besc. 

Pensar de modo diverso implicaria contrariar o espírito da 
própria MP nº 2.139-62 (ou 2.192-70), pois se a aquisição do Banco do 
Maranhão, ou do Banestado, credenciasse os seus adquirentes (Bradesco, 
Itaú, nos exemplos citados) a deter as disponibilidades de caixa a cargo de 
quaisquer bancos oficiais (no Rio Grande ou Santa Catarina, no exemplo 
que criamos), reduzir-se-ia, drasticamente, o valor desses bancos oficiais, 
quando e se eventualmente privatizados, pela pulverização anterior de sua 
carteira de contas governamentais.” 

 

Devemos destacar, ainda, sobre tal tema, a decisão de 14 de 
setembro de 2005 do Supremo Tribunal Federal – STF, em face da Medida 
Cautelar em Ação Direta de Constitucionalidade n.º 3.578, do Partido 
Comunista do Brasil, que suspendeu a eficácia de parte da Medida Provisória 
2.192/01, com destaque para o parágrafo 1º do art. 4º, que autorizava a 
manutenção dos depósitos judiciais nas instituições financeiras privatizadas, 
como já descrito nesta instrução. 
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Entendemos, ainda, que poderia o ente público possuir conta 
bancária em instituição privada para fins exclusivos de arrecadação de 
recursos ordinários (como, por exemplo, a arrecadação do IPTU), considerando 
o disposto no §3º, art. 7º, do Código Tributário Nacional, com  a obrigação, 
entretanto, da posterior transferência dos créditos à instituição financeira oficial 
que a administração mantém para gerência dos recursos ordinários, como já se 
pronunciou esta Corte de Contas no processo TCE n.º 270.358-3/04, em 
sessão de 12/07/05, nos termos do voto do relator, Conselheiro Aluisio Gama 
de Souza. 

 
Dispõe o §3º, do art. 7º do Código Tributário Nacional: 
 

“Art. 7º - A competência tributária é indelegável, salvo 
atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar 
leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, 
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do 
art. 18 da Constituição. 

(...) 

§3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a 
pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos.” 

 

Todavia, entendemos não ser o caso do órgão em análise, haja vista 
que a Prefeitura Municipal é a entidade arrecadadora no Município. 

 
Quanto ao conceito de disponibilidade de caixa, podemos utilizar a 

definição contábil, segundo a qual o ativo financeiro é dividido em disponível e 
realizável, conforme o art. 105, § 1º, da Lei Federal n.º 4.320/64. Assim, a 
disponibilidade de caixa seria parte do ativo financeiro de uma organização, de 
alto grau de liquidez, representado pelos valores disponíveis nos bancos, 
contas vinculadas, aplicações financeiras, caixa, tesouraria, etc.  

 
 
O plenário deste Tribunal endossou a bem desenvolvida tese de 

autoria do Conselheiro Marco Antonio Barbosa de Alencar, nos autos do 
processo TCE-RJ nº 227.903-5/05, em decisão de 13 de dezembro de 2005, a 
saber: 

 

“O STF suspendeu, por decisão em sede de liminar, a 
eficácia do §1º do art. 4º e do art. 29 e parágrafo único da MP nº 2.129-
70/2001, que dispunham: 

(...) 
A preocupação do Supremo Tribunal Federal, ao deferir 

medida cautelar, foi com a afronta à regra contida no §3º do art. 164 da 
Constituição Federal. Se a mais alta Corte deste país teve tal 
preocupação, suspendendo os efeitos do dispositivo legal, creio que deve 
esta Corte de Contas atuar no sentido de não permitir que procedimentos 
licitatórios desta natureza incluam as disponibilidades de caixa dos órgãos 
públicos, contrariando a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e a própria Lei Orgânica do Município. 

No que diz respeito aos serviços bancários previstos no 
edital, em especial quanto a centralizar a movimentação financeira e 
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administrar as aplicações das disponibilidades financeiras do Município, na 
forma prevista nas alíneas ‘d’ e ‘f’, incontestavelmente correspondem a 
manter valores relativos à ‘disponibilidade de caixa’ do Município em 
instituição financeira privada, o que afronta os dispositivos constitucionais 
já mencionados. 

Desta forma, entendo que devem ser excluídos do objeto 
os itens relacionados às disponibilidades financeiras de caixa do 
Município.”   

 

Esta Corte já se pronunciou acerca do tema também no processo 
TCE n.º 270.358-3/04, quando foi declarada a ilegalidade de cláusulas de 
contrato celebrado entre a administração pública e uma instituição financeira 
privada para depósito das disponibilidades financeiras, nos termos do voto do 
revisor, Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco, em sessão de 26 de 
setembro de 2006: 

 
”I - Pela ILEGALIDADE do objeto do contrato firmado 

entre o Município de Niterói e o Banco ABN AMRO Real S/A no que 
toca à previsão de prestação de serviços relativos às 
disponibilidades de caixa do Tesouro Municipal, em afronta direta ao 
§3º do artigo 164 da Constituição da República e ao artigo 128 da Lei 
Orgânica do Município; 

II – Pela APLICAÇÃO DE MULTA (....), por ter contratado 
com instituição financeira privada a disponibilidade de caixa do 
tesouro municipal, em afronta ao disposto no §3º do artigo 164 da 
Constituição da República, a qual deverá ser recolhida com recursos 
próprios ao erário estadual, no prazo de 30 (trinta) dias, 
comprovando seu pagamento a esta Corte nos 10 (dez) dias 
subseqüentes, ficando, desde já, autorizada a sua Cobrança Judicial, 
em caso de não recolhimento no prazo fixado; 

III – Pela COMUNICAÇÂO, prevista no §1º do artigo 6º da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96, (...) providencie a contratação de 
instituição financeira oficial para o depósito das disponibilidades de 
caixa do Município, fazendo prova a este Tribunal no prazo de 5 
(cinco) dias contados do novo ajuste, abstendo-se, doravante, de 
contratar instituição financeira particular para o mesmo desiderato, 
sob pena de nova multa, com base no inciso §1º do artigo 63 da Lei 
Complementar nº 63/90; 

(...) 
V- pela CIÊNCIA ao Banco ABN AMRO REAL S/A da 

presente decisão, com cópia do inteiro teor deste Voto; 
VI- Por DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral das Sessões 

– SSE para que, ao providenciar o atendimento das medidas acima, 
faça constar Ofício de advertência ao Jurisdicionado de que o não 
atendimento da presente decisão no prazo estipulado sujeita o 
responsável à multa prevista no inciso IV do artigo 63 da Lei 
Complementar nº 63/90.” 

 

Assim, diante do exposto, iremos solicitar esclarecimentos quanto à 
utilização do Banco Itaú, onde ocorre toda a movimentação de numerário e as 
medidas adotadas visando à regularização de tal situação. 
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Termo de Verificação dos valores existentes em Tesouraria em 31 de 
Dezembro, autenticado por quem de direito, na forma do modelo 7 

 
Na análise do referido termo não observamos impropriedades.  

 
 

 

VII - GESTÃO PATRIMONIAL 

 
O total do ativo da Câmara Municipal monta em R$ 188.583,40 e o 

passivo em R$ 0,00, resultando em um saldo patrimonial de R$188.583,40, 
conforme verificado no balanço às fls. 44 e a seguir demonstrado: 
 

ATIVO 
Componentes Valor (R$) 

 Ativo Financeiro 0,00 
                 Caixa 0,00 
                 Bancos 0,00 
 Ativo Permanente  188.583,40 
                 Bens Móveis  108.031,39 
                 Bens Imóveis 80.552,01 
                 Bens de Consumo de Almoxarifado 0,00 

 Total do Ativo 188.583,40 

 Passivo Real a Descoberto - 

 Total Geral 188.583,40 
    

PASSIVO 
Componentes Valor (R$) 

 Passivo Financeiro 0,00 
          Depósitos de Diversas Origens 0,00 
          Restos a Pagar 0,00 

 Total do Passivo 0,00 

 Ativo Real Líquido 188.583,40 

 Total Geral 188.583,40 

 
 

Resultado Econômico/Saldo Patrimonial 
 
No exercício de 2007, a Câmara Municipal apresentou um resultado 

patrimonial na ordem de R$10.768,00. Desta forma, o saldo patrimonial que no 
exercício anterior apresentava o valor de R$ 177.815,40 (ativo real líquido 
/passivo real a descoberto), passou a apresentar um ativo real líquido de 
R$188.583,40, conforme se demonstra: 
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Descrição Valor (R$) 
Saldo Patrimonial do Exercício de Anterior – Proc. 
219.260-7/07 

177.815,40 

Variações Ativas – fls. 45 877.003,37 
Variações Passivas – fls. 45 866.235,37 
Resultado Patrimonial do Exercício – fls. 45 10.768,00 
Saldo Patrimonial do Exercício – fls. 44 188.583,40 

 
 

Prestações de Contas dos Responsáveis pelos Bens 
Patrimoniais e pelos Bens de Consumo de Almoxarifado 

 
 
Bens Patrimoniais 
 
A prestação de contas do responsável pelos bens patrimoniais, 

referente ao exercício de 2007, deu entrada nesta Corte de Contas em 
30/06/08 e foi formalizada através do Processo TCE/RJ n.º 226.638-1/08, 
encontrando-se em fase de instrução por esta Inspetoria. 

 
Ao compararmos os dados do “Arrolamento das Existências Físicas” 

apresentado nos autos do processo TCE/RJ n.º 226.638-1/08, com os dados 
contábeis registrados no Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações 
Patrimoniais, às fls. 44/45, verificamos que: 
 

1) O saldo dos bens permanentes apresentado pelo seu responsável, 
confere com os registros contábeis,  conforme se demonstra: 

 
 

Saldo do Exercício 
 

 
Descrição 

Saldo Conforme 
Arrolamentos das 

Existências Físicas em 
31/12/07 

Saldo conforme Balanço 
Patrimonial  

 
Diferença  

Bens Móveis 108.031,39 108.031,39 0,00 
Bens Imóveis 80.552,01 80.552,01 0,00 

Total  188.583,40 188.583,40 0,00 
 
 

2) A movimentação dos bens permanentes evidenciada pelo seu 
responsável confere com os valores registrados na Demonstração das 
Variações Patrimoniais, às fls. 45, conforme se demonstra: 
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Mutações Patrimoniais 
 

 
Entradas 

Demonstrativo da 
Movimentação do Exercício 

Demonstrativo das Variações 
Patrimoniais 

(Variações Ativas) 

 
Diferença 

 

Bens Móveis 10.768,00 10.768,00 0,00 
Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 

Total 10.768,00 10.768,00 0,00 
 

Saídas 
Demonstrativo da 

Movimentação do Exercício 
Demonstrativo das Variações 

Patrimoniais 
(Variações Passivas) 

 
Diferença 

 

Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 
Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 

 

Não há segregação contábil das contas de bens patrimoniais do 
ativo permanente (como por exemplo: veículos, móveis e utensílios, etc.), 
prejudicando, desta forma, o cumprimento do disposto no art. 85, da Lei 
Federal n.º 4.320/64 c/c NBC T1 – “Das características da informação contábil” 
(Item 1.1 – do Conceito e do Conteúdo), aprovada pela Resolução CFC n.º 
785/95. 

 
 
 

Bens de Consumo de Almoxarifado 
 
A prestação de contas do responsável pelos bens de consumo de 

almoxarifado da Câmara Municipal não foi encaminhada até o presente 
momento, impossibilitando, desta forma, o cotejo dos registros apresentados 
na presente prestação de contas. 

 
 

VIII – ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES E INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES  

 
Adiantamentos 
 
De acordo com o referido demonstrativo (fls. 58), não foram 

concedidos adiantamentos no exercício. 
 
 
Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas 
 
O referido demonstrativo às fls. 59 indica que não houve 

responsabilidades não regularizadas no período.  
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IX – RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL 
E CERTIFICADO INTERNO DE AUDITORIA  

 
Relatório do Responsável pelo Setor Contábil 

 

O responsável pelo setor contábil, Sr. João Luiz Pontes Curvello, 
CRC-RJ 046851/0-7 atestou a regularidade dos documentos e comprovantes 
que deram origem aos registros contábeis, a propriedade e regularidade dos 
registros contábeis, a regularidade da execução da receita e da despesa, a 
inexistência de ilegalidades e irregularidades, bem como de falhas que tenham 
causado ou possam causar prejuízo ao Erário.  

 
Um razoável sistema contábil de informação deve ser um conjunto 

articulado de dados, técnicas de acumulação, ajuste e edições de relatórios 
que permitam tratar as informações de natureza repetitiva com o máximo 
possível de relevância e o mínimo de custo, deixando de ser um mero registro 
de fatos passados e tornando-se um sistema vital de informação gerencial da 
organização, conforme NBC T 1.1.2, aprovada pelo resolução CFC n.º 785/95: 

 

"1.1.2 – As informações geradas pela Contabilidade devem 
propiciar aos seus usuários base segura às suas decisões, pela 
compreensão do estado em que se encontra a Entidade, seu desempenho, 
sua evolução, riscos e oportunidades que oferece." 

 

O art. 85 da Lei Federal n.º 4.320/64 determina: 
 

"Art. 85 - Os serviços de contabilidade serão organizados de 
forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o 
conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos 
serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a 
interpretação dos resultados econômicos e financeiros." 

 

O Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela 
Resolução CFC n.º 803/96, de 10/10/1996, dispõe expressamente (excertos): 

 

“Art. 2º - São deveres do contabilista: 
(...) 
V – inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir 

opinião sobre qualquer caso; 
(...) 
Art. 3º - No desempenho de suas funções, é vedado ao 

contabilista: 
(...) 
XX – elaborar demonstrações contábeis sem observância dos 

Princípios Fundamentais e das Normas Brasileiras de Contabilidade 
editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade; 

(...)” 
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Certificado de Auditoria 
 

O Certificado de Auditoria, acostado às fls. 73, foi emitido pelo Sr. 
Antonio José Souza Fulgêncio (Responsável pelo Controle Interno) e Edson 
Tadeu Pontes Curvello (Suplente) CRC n.º 085799/0-5, com parecer pela 
regularidade das contas. O referido certificado é acompanhado por relatório às 
fls. 74 em face do disposto no art. 4°, inciso XXIII, da Deliberação TCE n.° 
200/96. 

 
O controle interno, em conjunto com a contabilidade, deve garantir, 

dentre outras providências, que: 
 
a) as operações sejam executadas de acordo com as autorizações 

gerais ou específicas da administração; 
 
b) todas as operações sejam registradas oportunamente, pelo valor 

correto, nas contas adequadas e no período contábil certo, de forma que a 
preparação das demonstrações contábeis seja feito dentro de critérios estáveis 
e que possa haver um  controle contábil dos ativos; 
 

c) o acesso aos ativos seja feito apenas por pessoa autorizada pela 
Administração, para minimização da ocorrência de fraudes, e no caso de existir 
alguma, haver a possibilidade de descobrimento rápido e determinação de sua 
extensão; 

 
d) a comparação dos registros de controle dos ativos com os ativos 

existentes ocorra com intervalos razoáveis para que sejam tomadas medidas 
saneadoras em caso de constatação de diferenças; 

 
e) a localização de erros e desperdícios seja possível, promovendo 

ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao se registrarem as operações; 
 
f) um controle eficiente sobre todos os aspectos vitais e estratégicos 

do negócio possa ser obtido. 
 

Neste sentido, o Relatório do Responsável pelo Setor Contábil e, 
sobretudo, o Certificado de Auditoria, devem mencionar as falhas e 
irregularidades encontradas quando do auditamento das contas apresentadas, 
baseado em exames criteriosos, consoante 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. 

 
Dispõe, ainda o art. 55, da Lei Complementar Estadual n.º 63/90: 
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“Art. 55 - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem  
conhecimento de qualquer irregularidade, dela darão ciência de  imediato ao 
Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade  solidaria. 

 Paragrafo 1º - Na comunicação ao Tribunal, o dirigente do  
órgão de controle interno competente indicara as  providencias adotadas 
para: 

 I - corrigir a irregularidade apurada;  
II - ressarcir o eventual dano causado ao erário; 
 III - evitar ocorrência semelhantes. 
 Paragrafo 2º - Verificada em inspeção, auditoria ou no  

julgamento de contas, irregularidade que não tenha  sido comunicada 
tempestivamente ao Tribunal, e  provada a omissão, o dirigente do órgão de  
controle interno, na qualidade de responsável  solidário, ficara sujeito as 
sanções previstas  para a espécie nesta lei.” 

 

 
Verificamos, ainda, a ausência de identificação da categoria 

profissional (se os referidos responsáveis são contadores ou técnicos em 
contabilidade), em descumprimento ao disposto no art. 4º da Resolução CFC 
n.º 560/83, a seguir transcrito: 

 

"Art. 4º - O Contabilista deverá apor sua assinatura, 
categoria profissional e número de registro no CRC respectivo, em todo e 
qualquer trabalho realizado." 

 
 

 

X - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  

 
 

Com base no voto do Sr. Conselheiro Julio L. Rabello, em sessão 
Plenária de 22/12/05, no Processo TCE n.º 225.665-1/05, a remuneração dos 
agentes políticos está fundamentada na Lei Municipal n.º 519/2004, com as 
seguintes ressalvas, determinações e recomendações: 

 
RESSALVA: 
 
- Quanto à previsão contida no artigo 2º da Lei Municipal nº 519/04, do plus 

remuneratório correspondente à 1/3 (um terço) dos subsídios, devido ao 
Vereador Presidente; 

- Quanto à previsão contida no artigo 5º da Lei Municipal nº 519/04, da 
limitação de pagamento dos subsídios dos Edis, posto que a forma como 
legislada, caracteriza vinculação remuneratória. 

 
DETERMINAÇÃO ao Presidente da Câmara para que, diante das 
RESSALVAS supra, adote providências, no âmbito interno da Câmara, no 
sentido de atender às normas constitucional e infra-constitucionais em vigor, 
observando para o pagamento dos subsídios da legislatura 2005/2008, a 
vigorar a partir de 01.01.05: 
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a) O subsídio do Deputado Estadual não deve estar vinculado, para quaisquer 
efeitos, aos subsídios dos Vereadores, servindo tão somente como 
delimitador da remuneração a ser fixada; 

 
b) Para que considere, para fins de contabilização, pagamento e controle dos 

limites legais, como de caráter indenizatório, apenas as sessões 
extraordinárias que forem realizadas no período do recesso. As demais 
verbas deverão ser classificadas como despesas remuneratórias; 

 
c) a Verba de Representação poderá até ser somada ao subsídio, para fins de 

compor a “parcela única”, mas deverá obedecer a todos os limites legais, 
mormente o limite individual correspondente a 20% dos Deputados 
Estaduais; 

 
d) os subsídios, fixados em parcela única, devem obedecer a todos os limites 

legais, destacando-se que não será admitida qualquer extrapolação sob o 
argumento do exercício da Presidência da Câmara, tendo em vista a 
inexistência de limites diferenciados para este cargo; 

 
e) o reajuste dos subsídios dos Edis, se for o caso, deve ser procedido na 

mesma época, na mesma data e nos mesmos índices que os servidores do 
Município, conforme previsto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal; 

 
RECOMENDAÇÃO aos Chefes dos Poderes Legislativo e Executivo do 
Município de Laje do Muriaé para que observem: 

 
a) quando dos pagamentos mensais e anual, as limitações, individual e global, 

constitucionais e infra-constitucionais; 
 
b) a determinação contida no artigo 348 da Constituição Estadual, referente ao 

encaminhamento das Leis Municipais que fixam os subsídios dos Agentes 
Políticos da municipalidade, após sua elaboração e sanção, antes do 
término da Legislatura. 

 
 

Assim, a remuneração dos Vereadores e do Presidente da Câmara 
foi fixada nos seguintes termos: 
 

Remuneração dos Vereadores 
 

2.385,00 x 12 = 28.620,00  

 
Verba de Representação do Presidente da Câmara 
 

1/3 do Vereador = 795,00 x 12 = 9.540,00 
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Cabe destacar que não houve reajuste no valor do subsídio e que 

não foi demonstrado pagamento por sessões extraordinárias. 
 
Além dos limites previstos na Resolução Municipal n.º 519/94, a 

remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar os seguintes limites 
estabelecidos na Constituição Federal: 
 
Individualmente: 
 
- ......... da remuneração, estabelecida em espécie, para os Deputados 
Estaduais, de acordo com o inciso VI, alínea a acrescido ao artigo 29 da 
Constituição Federal, pela Emenda n.º 25 de 2000 o Município de Laje  do 
Muriaé possui  7.897  habitantes: 
 

População Percentual em cima do Deputado 
Estadual 

Até 10.000 habitantes 20% 
De 10.001 a 50.000 habitantes 30% 
De 50.001 a 100.000 habitantes 40% 
De 100.001 a 300.000 habitantes 50% 
De 300.001 a 500.000 habitantes 60% 
Mais de 500.000 habitantes 75% 

 

- remuneração do Prefeito, de acordo com os incisos X e XI, artigo 37 e §4º, 
artigo 39, todos da Constituição Federal, em face da promulgação da Lei nº 
11.143/05, que fixou o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. 
 
No total da despesa: 
 
- 5% da receita orçamentária arrecadada, conforme o artigo 29, inciso VII, da 
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n.º 01 de 31.03.92. 
 

Destacamos, ainda, a decisão proferida no processo TCE n.º 
202.461-8/05, em sessão de 30 de agosto de 2005, nos termos do voto do 
revisor, Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior: 
 

“II.1. A Verba de Representação poderá ser somada 
ao subsídio, compondo uma parcela única, que deverá obedecer a 
todos os limites legais; 

II.2. Os subsídios já fixados em parcela única devem 
obedecer a todos os limites legais, destacando-se que não será 
admitida qualquer extrapolação sob o argumento do exercício da 
Presidência da Câmara, tendo em vista a inexistência de limites 
diferenciados para este cargo; 

II.3. Os subsídios fixados em percentual devem ser 
convertidos para moeda corrente, com data-base de 01/01/05 e revistos 
na mesma época, na mesma data e nos mesmos índices que os 
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servidores do Município, conforme previsto no inciso X do art. 37 da 
Constituição Federal.” 

 

REMUNERAÇÃO RECEBIDA: 
 
Os demonstrativos de remuneração dos vereadores foram enviados 

às fls. 48/56, os quais totalizam o montante de R$ 267.120,00 de valores 
percebidos pelos vereadores no exercício 2007. Em confronto com os Anexos 
2, 6 e 11 da Lei Federal n.º 4.320/64, não foi possível a verificação dos 
registros da remuneração dos vereadores pois não há unidade orçamentária 
para o Plenário da CÂMARA de Laje do Muriaé.  

 
Analisando os valores pagos aos agentes políticos da Câmara 

Municipal, constatamos o não cumprimento de um dos limites estabelecidos, 
conforme segue: 
 
Quanto à remuneração do Deputado Estadual: 
 

Descrição Valor (R$) 

(A) Remuneração do Deputado Estadual (*) 174.384,77 
(B) Limite do Subsídio (A x 20%) 34.876,95 
(C) Maior Subsídio Recebido 38.160,00 
(D) Total Recebido Acima do Limite (C-B) 3.283,05 (#) 
(E)Total Recebido Acima do Limite em UFIR/RJ 1.876,56 

 (*) O valor da remuneração dos Deputados Estaduais tem por base a Certidão 

emitida pela Assembléia Legislativa . 

 
(#) Valor recebido acima do limite somente pelo Presidente. 

 

Quanto à remuneração do Prefeito: 
 

Descrição Valor (R$) 

(A) Limite de Remuneração do Prefeito (mensal) 9.800,00 
(B) Maior Remuneração Recebida 3.180,00 
(C) Total Recebido Acima do Limite (B-A) 0,00 
(D)Total Recebido Acima do Limite em UFIR/RJ 0,00 

 

Quanto à Receita Orçamentária: 
 

Descrição Valor (R$) 

(A) Receita Orçamentárias Correntes Arrecadadas (1) 17.337.536,36 
(B) Convênios (1) 244.816,24 
(C) Recursos provenientes do FUNDEB (1) 816.683,12 
(E) Base de Cálculo (A-B-C) 16.276.037,00 
(F) Limite para Despesas com Remuneração dos Vereadores (5% E) 813.801,85 
(G) Despesa com Remuneração dos Vereadores (1) 267.120,00 
(H) Total Recebido acima do Limite (G-F) 0,00 
(I) Total Recebido Acima do Limite em UFIR/RJ (F-H) 0,00 

     (1) Os valores foram extraídos do Processo TCE/RJ nº  217.667-7/08 (Prestação de Contas de Administração 
Financeira). 
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XI - VERIFICAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS IMPOSTOS AO PODER 
LEGISLATIVO 

 

 
O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento da medida 

cautelar deferida com efeitos ex nunc, nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2.238/DF, suspendeu a eficácia dos artigos 56, caput e 
57 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).  

 
Desta feita, em observância à decisão da Suprema Corte e ao 

Parecer da Procuradoria-Geral do TCE-RJ, o E. Plenário deste Tribunal, nos 
autos do Processo nº 211.008-1/07 - Prestação de Contas da Administração 
Financeira do Município de Natividade referente ao exercício de 2006 - decidiu 
pela análise das contas do Chefe do Poder Legislativo na Prestação de Contas 
de Ordenador de Despesas da Câmara Municipal, conforme disposto na 
determinação do voto do Exmo. Conselheiro Relator: 

 
“(...) 
IV - Por Determinação: 
(...) 
2) À Inspetoria Competente para que, com base no processo "cópia 
dos documentos" desta Prestação de Contas, que subsidiará a 
Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da Câmara 
Municipal, proceda à análise quanto ao cumprimento, por parte do 
Legislativo Municipal, do artigo 29-A da Constituição Federal e dos 
artigos 20 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que o 
exercício de 2006 coincide com o final do mandato do titular do Poder 
Legislativo.”  

 
 

I) GASTOS COM PESSOAL 
 
Para efeito de cálculo, consideramos como despesa total com 

pessoal o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, 
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e 
de membros do poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da 
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas-
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais 
e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.  Compõem 
também esta base de cálculo os contratos de terceirização de mão-de-obra que 
se refiram à substituição de servidores e empregados públicos que, nesse 
caso, são contabilizados como “outras despesas de pessoal” – artigo 18 da Lei 
Complementar Federal n.º 101/00 - decorrentes de contrato de terceirização, 
conforme Portaria Interministerial n.º 163/01 e suas posteriores alterações. 
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Considerando que a apuração dos gastos de pessoal se faz 
semestralmente, sendo, inclusive, a não observância aos limites percentuais 
motivo de alerta nos Relatórios de Gestão Fiscal, na forma do §1º do art. 59 da 
Lei Complementar Federal n.º 101/00, iremos nos ater à transcrição dos dados 
cuja trajetória se deu nos exercícios de 2006 e 2007, registrados nos 
respectivos Demonstrativos da Despesa com Pessoal – Anexo I do RGF - 
conforme demonstramos: 
 

Percentual aplicado com Pessoal  

 Em % 

 2006 2007 – fls. 75 e 76 

DESCRIÇÃO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

PODER LEGISLATIVO 4,24% 4,02% 4,10% 4,43% 

Fonte: Processo TCE/RJ nº  217.667-7/08 (Prestação de Contas de Administração Financeira). 

 
Conforme podemos constatar, o Poder Legislativo respeitou o limite 

estabelecido no artigo 19 da LRF, nos dois semestres do exercício de 2007. 
 
 

II) VERIFICAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 29-A DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 

 
Seguindo os critérios do artigo 29-A da Constituição Federal, o total 

da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos 
Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar, em 
2007, o percentual de 8% sobre o somatório da receita tributária e das 
transferências previstas no §5º do art. 153 e nos art. 158 e 159, efetivamente 
realizado no exercício anterior, observados os resultados do IBGE que estima a 
população do Município em 8.238 habitantes, conforme dados disponíveis no 
SCAP.   

 
A Câmara também não deverá gastar mais de 70% de sua receita 

com folha de pagamentos, incluído o gasto com o subsídio de seus 
Vereadores. 
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Limite Previsto 

 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2006 VALOR (R$)

(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS) 

ISS 114.705,23 

IPTU 28.724,32 

ITBI 15.494,35 

IRRF 105.833,62 

Taxas (1) 13.604,17 

Contribuição de Melhoria 0,00 

Dívida Ativa de Tributos 38.226,19 

Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos 9.847,19 

Multa e Juros de Mora de Tributos 1.229,31 

Receitas de Bens de Uso Especial (cemitério, mercado mun., etc)  (2) 0,00 

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)  (3) 38.166,31 

Contribuição de Iluminação Pública (3) 128.211,37 

Subtotal (A) 494.042,06 

(B) TRANSFERÊNCIAS

FPM 2.679.294,42 

ITR 3.973,09 

IOF-Ouro 0,00 

ICMS Desoneração - LC 87/96 53.467,08 

ICMS 6.805.527,91 

IPI - Exportação 139.755,75 

IPVA 50.198,67 

Subtotal (B) 9.732.216,92

(C) TOTAL (A+B) 10.226.258,98

Percentual previsto para o Município 8

Limite do Repasse do Executivo para o Legislativo - 2007 818.100,72

 
 
 (Fonte: Prestação de Contas de Administração Financeira do exercício de 2007 , processo TCE-RJ n.º 217.667-
7/08) 
(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 

 

Conforme anteriormente mencionado, o total da despesa do Poder 
Legislativo Municipal, em 2007, incluídos os subsídios dos Vereadores e 
excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 8%,  
relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º 
do art. 153 e nos art. 158 e 159 da Constituição Federal,  efetivamente 
realizado no exercício anterior.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

24/11/2008 01:17:34 PM 

TCE-RJ 
Processo nº 237.355-0/2008 

Rubrica       Pag. 88   

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
SUBSECRETARIA DE CONTROLE MUNICIPAL  
5ª Inspetoria Regional de Controle Externo 

 Verificação do Cumprimento do Caput do Artigo 29-A da CF/88 

Em R$ 

LIMITE DE REPASSE PERMITIDO 
DESPESA TOTAL DO PODER 

LEGISLATIVO AJUSTADA 

DESPESA PAGA ACIMA DO 

REPASSE PERMITIDO  

MR$818,1 MR$ 818,1 - 

 

DESPESA TOTAL DO PODER LEGISLATIVO 866.235,37 

(-) INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) FLS.29 48.132,89 

(+) REPASSE PREVIDENCIÁRIO 
CONCEDIDO REFERENTE ÀS 

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS – RPPS –  
- 

DESPESA TOTAL DO PODER LEGISLATIVO  AJUSTADA 818.102,48 

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

percentual permitido para as despesas do referido Poder, nos termos do inciso 
I do artigo 29-A da Constituição Federal.  

 

 Verificação do Cumprimento do §1º do Artigo 29-A, da CF/88 

Observamos que, em 2007, a despesa com a folha de pagamentos 
da Câmara Municipal, em relação ao repasse permitido encontrado no tópico 
anterior, acha-se abaixo do limite de 70%, havendo o cumprimento do 
determinado no §1º do art. 29-A da Constituição Federal, conforme se 
demonstra: 

 
DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) REPASSE PERMITIDO PARA A CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2006 (LIMITE APURADO) 818.100,72 

(B) LIMITE PARA GASTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO (70%) 572.670,50 

(C) GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO (*) 564.044,07 

       VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 556.284,07 

        SALÁRIO FAMÍLIA 7.760,00 

        GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR - 

        SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS FORA DE RECESSO LEGISLATIVO - 

(D) TOTAL DO GASTO ACIMA DO LIMITE (C-B) - 

(*) Não computamos as despesas com encargos sociais e contribuição para previdência, nem os gastos com inativos e 
pensionistas, conforme voto no Processo de Consulta TCE/RJ n.º 270.222-2/01. 
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III) VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LRF NO ÚLTIMO 
ANO DE MANDATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
 

Conforme se depreende do artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 
101/00 e de seu parágrafo único, restam aos titulares de Poder ou Órgão 
referidos no artigo 20 da mesma lei a observância de seus dispositivos, que ora 
transcrevemos: 

 
“Art. 42 – É vedado aos titulares 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.” 

 
Não se escusam de tal obrigação, à luz da LRF, os titulares dos 

Poderes Legislativos Municipais cujos términos de mandatos, definidos em 
norma local (Lei Orgânica e/ou Regimento Interno da Câmara), findam-se em 
período distinto do término de mandato do Prefeito Municipal. 

 
Tal posicionamento, deve-se frisar, ficou cristalinamente assentado em 

recente decisão desta Corte, prolatada nos  autos do  Processo  TCE-RJ n.º 
205.680-1/07, cuja relatoria coube ao Exmo. Conselheiro Julio Lambertson 
Rabello, onde determina que “as diversas instâncias do Corpo Instrutivo desta 
Corte devem pois ser alertadas dos fatos que aponto, adotando as 
providências cabíveis para que se dê real cumprimento aos mandamentos do 
artigo 42 da LRF.” 

 
Apura-se, mediante o disposto na Lei Orgânica do Município (artigo 

30), que o mandato do Presidente da Câmara é de 2 (dois) anos, motivando, 
consoante as determinações constantes do artigo 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a análise somente em 31/12/2008, de seu 
cumprimento, visto que no exercício de 2007 não se observa o término de mais 
um mandato do Chefe do Poder Legislativo local. 

 
 
 
 

XII – PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES 

 
As prestações de contas dos exercícios anteriores encontram-se na 

seguinte situação, de acordo com informações obtidas no Sistema de Controle 
e Acompanhamento de Processos – SCAP: 
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Processo TCE n.º 219.260-7/07 
Responsáveis: Ademar Augusto P. Carvalho 
        Edson Tadeu Pontes Curvello(Tesoureiro) 
Exercício: 2006 
Voto: - 
Data: - 
Carga atual: Em tramitação 
 
 
Processo TCE n.º 220.033-9/06 
Responsáveis: Ademar Augusto P. Carvalho 
        Edson Tadeu Pontes Curvello(Tesoureiro) 
Exercício: 2005 
Voto: Notificação Pessoal, Deferimento, Comunicação e Determinação 
Data: 09/09/08 
Carga atual: 5ª IRE 
 
 
Processo TCE n.º 218.212-9/05 
Responsáveis: Vilmar Cardoso dos Santos (Ordenador) 
         Edson Tadeu Pontes Curvello(Tesoureiro) 
Exercício: 2004 
Voto: Regularidade, Ressalva, Determinação e Quitação 
Data: 14/02/06 
Carga atual: CPG/A 

 
 
Não verificamos determinações não cumpridas, relativas às 

prestações de contas acima relacionadas. 
 
 

XIII - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA 

 
 
No exercício de 2007 foi realizada Inspeção Ordinária na Câmara 

(processo TCE-RJ n.º 235.337-2/07), onde não foi identificada impropriedades 
ou irregularidades que afetassem esta Prestação de Contas. 
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XIV – CONCLUSÃO  

 
 
Ante ao exposto, sugerimos: 
 
 
I – CITAÇÃO, com fulcro no § 3º, artigo 6º da Deliberação TCE/RJ 

nº 204/96 c/c o inciso II, artigo 17 da Lei Complementar Estadual nº 63/90, ao 
Sr. Ailton Gonçalves dos Santos, Ordenador de Despesas da Câmara 
Municipal de Laje do Muriaé no exercício de 2007, de acordo com o artigo 5º 
da Deliberação TCE-RJ nº 194/96, na forma do artigo 26 e incisos do 
Regimento Interno desta Corte, para que, em prazo a ser definido pelo 
Plenário, apresente defesa, juntando documentação comprobatória, se assim 
desejar, tendo em vista o Amplo Direito Constitucional de Defesa, nos termos 
do inciso LV, artigo 5º da Constituição Federal de 1988 c/c o artigo 68 da Lei 
Complementar Estadual nº 63/90, ou recolha, com recursos próprios, aos 
cofres públicos municipais,  a quantia de R$3.283,05, equivalente a 1.876,56 
UFIR’s-RJ, consoante Deliberação TCE n.º 219/00, relativa ao recebimento de 
remuneração em desacordo com os parâmetros estabelecidos.  

 
II – pela DILIGÊNCIA EXTERNA, com base no § 1º, artigo 6º da 

Deliberação TCE/RJ n.º 204/96, para que a Câmara Municipal de Laje do 
Muriaé encaminhe os documentos e preste os esclarecimentos a seguir 
discriminados, com comunicação ao atual Presidente, da decisão desta Corte, 
na forma do artigo 26 e incisos do Regimento Interno, aprovado pela 
Deliberação TCE n.º 167/92, alertando-o para o disposto no inciso IV, artigo 63, 
da Lei Complementar Estadual n.º 63/90 c/c o artigo 6º da Deliberação TCE/RJ 
n.º 195/96. 

 
Documentos 
 

 
1) Cópia dos extratos bancários de 2008 que evidenciem a compensação 

dos seguintes cheques: 
 

- Cheque nº 918.547 - R$1.017,60; 
- Cheque nº 5.290 - R$ 993,91; 
- Cheque nº 5.291 - R$ 993,90; 
 

2) Encaminhar documentação que identifique a categoria profissional (se 
os referidos responsáveis são contadores ou técnicos em contabilidade), 
dos emitentes do Certificado de Auditoria (Sr. Antonio José Souza 
Fulgêncio e Edson Tadeu Pontes Curvello), a fim de verificar o 
cumprimento ao disposto no art. 4º da Resolução CFC n.º 560/83; 

 
3) Demonstrativo Contábil onde fique comprovado o valor global da 

despesa com a remuneração dos Edis de Laje do Muriaé; 
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4) Cópia atualizada do Regimento Interno da Câmara Municipal, da Lei 

Orgânica do Município ou de Resolução que determine o mandato do 
Chefe do Poder Legislativo no Município. 

 
 
Esclarecimento 
 

 
1) Quanto à utilização do Banco Itaú para realização de toda 

movimentação de numerário por parte da Câmara e as medidas 
adotadas visando à regularização de tal situação; 

 
 
À sua Consideração 

 
 

 
5 IRE, 24/11/2008 

 
 

MARIA TEREZA AZEVEDO FIGUEIREDO DA FROTA 
Inspetor 

 Matrícula  02/003633 
 

 
 
 
 
 
 

Senhor Subsecretário Adjunto da SUM, 
 
 

De acordo com a informação precedente, nos termos propostos. 
 
 
 
 

5 IRE, 24/11/2008 
 

 

 

NORBERTO GOMES DOS SANTOS JR. 
Inspetor-Regional 

Matrícula 02/002771 


