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PROCESSO: TCE nº 230.868-6/02 

ORIGEM: Prefeitura Municipal de Sapucaia 

ASSUNTO: Prestação de Contas de Ordenadores de Despesas – 

exercício de  2000  /  Recurso de Reconsideração 

INTERESSADO: Sr. Moysés Coutinho 

 

 

O presente processo trata da Prestação de Contas dos Ordenadores 

de despesas da Prefeitura Municipal de Sapucaia referente ao exercício de 

2000, sob a responsabilidade dos Srs. Moysés Coutinho (Ordenador) e 

Antônio Muniz dos Santos (Tesoureiro). 

 

Após decisões preliminares, o Tribunal decidiu em Sessão Plenária 

realizada em 15/05/2007 e nos termos do Voto do Relator Conselheiro 

Aluisio Gama de Souza, pela irregularidade das contas do Ordenador de 

despesa e conseqüente aplicação da multa no valor equivalente a 2.000 

(duas mil) UFIR-RJ ao Sr. Moysés Coutinho, em virtude das 

irregularidades e impropriedades apontadas nas contas sob sua 

responsabilidade. Decidiu-se, ainda, pela regularidade das contas do 

Tesoureiro dando quitação plena ao responsável. 

 

Irresignado, o atingido interpôs em 20/07/2007, tempestivamente, o 

Documento TCE nº 31.224-5/07 - em anexo, tratado como Recurso de 

Reconsideração, pelo princípio da fungibilidade dos recursos, onde 

apresentou seus argumentos com relação as irregularidades a ele 

imputadas. 

 

A Instrução (fls. 460/464) procedeu a uma análise do referido 

Recurso da seguinte maneira: 

 
“Quanto à divergência verificada no Balanço Financeiro entre o 

saldo apurado para o exercício seguinte no valor de R$ 300.964,64 

e o saldo apresentado no valor de R$ 302.431,19, acarretando numa 

diferença de R$ 1.466,65. 
 

O recorrente faz menção ao cancelamento de restos a pagar sem a 
devida contrapartida no balanço financeiro.  Entretanto, o esclarecimento da  
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divergência não saneia a irregularidade cometida, a qual prejudicou a 
transparência da gestão financeira municipal, contrariando o disposto no § 1

o
 

do artigo 1
o
 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
 

Quanto à discordância existente entre os valores registrados na 

relação de restos a pagar e os valores contabilizados no balanço 

financeiro. 
 

O Sr. Moysés Coutinho informa que encaminha nova relação de restos a 
pagar.  Esse procedimento afronta o princípio da transparência fiscal, uma vez 
que, se os dados lançados na primeira relação não estiverem corretos, a falta 
de controle na emissão desse documento prejudica preponderantemente no 
conhecimento dos resultados do período, afrontando o disposto no § 1

o
 do 

artigo 1
o
 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Quanto à diferença apresentada entre o saldo da contas 

evidenciadas no Balanço Patrimonial e o saldo apurado com base 

no saldo do exercício de 31.12.1999 e a movimentação do exercício. 
 

O recorrente informa a movimentação dos bens patrimoniais no 
exercício de 2000, através da nota explicativa 03/2000 (fls.281).  Juntamente 
com esse documento, foram anexados novos demonstrativos contábeis, ora 
elaborados.  Entretanto, não podemos considerá-los como válidos, uma vez 
que carece de documentação comprobatória. 
 

Caso os dados referentes ao exercício de 2000 estivessem irregulares, 
seu lançamento, nessa situação, prejudica preponderantemente o 
conhecimento da real situação financeira e patrimonial em que o município se 
encontrava, afrontando o princípio da transparência fiscal, disposto no § 1º do 
artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

Quanto à diferença entre o total da despesa com investimento  e 

inversão financeira e o total dos bens de capital incorporados ao 

patrimônio. 
 

Foram encaminhadas diversas relações de empenho com código de 
despesa de capital (4120 e 4111) como fundamentação para a nota explicativa 
02/2000 (fls.283).  Entretanto, o somatório dos valores apresentados com 
relação à mutação patrimonial não coaduna com os valores registrados na 
Demonstração das Variações Patrimoniais (fls.96), o que caracteriza ausência 
de transparência nas informações concedidas pelo gestor municipal, em 
afronta ao § 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

Quanto à diferença de R$ 9.500,00, verificada entre o valor das 

subvenções sociais constantes do Demonstrativo das Subvenções 

Sociais (R$ 46.000,00) e os registro no comparativo da despesa 

autorizada com a realizada (R$ 55.500,00). 
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Foi encaminhado novo demonstrativo das subvenções e auxílios 
(fls.274), entretanto, o mesmo apresenta divergência do demonstrativo 
encaminhado, a saber: 
 

 O montante do processo nº 5831 foi retificado de R$ 8.000,00 para R$ 
10.000,00 alegando irregularidade no preenchimento. 

 

 Foi omitida na listagem original uma subvenção de R$ 2.500,00 
concedida à APAE, entretanto, não consta sua comprovação bem como 
não existe processo correlato neste Tribunal de Contas, conforme 
informado no próprio demonstrativo. 

 

 Segundo o recorrente, foi omitida uma subvenção de R$ 5.000,00 
constante da relação de restos a pagar, recentemente enviada.  
Entretanto, esta relação diverge da relação de restos a pagar 
originariamente enviada (fls.134).  Não foram encaminhadas 
justificativas para alteração da referida relação. 

 

 Confrontando os demonstrativos encaminhados com o sistema de 
controle e acompanhamento de processos deste Tribunal de Contas, 
constatamos que a subvenção concedida através do processo nº 604 
refere-se a subvenção social do exercício de 1999 e não do exercício 
em análise. 

 

A falta de controle das informações sobre as subvenções sociais 
concedidas caracteriza ausência de transparência nas informações concedidas 
pelo gestor municipal, em afronta ao § 1º do artigo 1º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 

Quanto à ausência do Certificado de Auditoria, acompanhado de 

relatório com parecer conclusivo quanto à regularidade ou 

irregularidade das contas, nos termos do inciso XXIII, artigo 4º da 

Deliberação TCE/RJ 200/96. 
 

O Sr. Galdino Ferreira de Araújo, Técnico em Contabilidade, encaminha 
o Certificado de Auditoria manifestando-se pela regularidade plena da 
Prestação de Contas em tela.  Entretanto, o Certificado de Auditoria não 
certifica todo o exercício de 2000, uma vez que o mesmo foi emitido em 20 de 
abril de 2000.” 
 

Por fim a Instrução, refutando todas as argumentações apresentadas, 

concluiu pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu não 

provimento. O Ministério Público, representado pelo Procurador Vittorio 

Provenza (fls. 465), concordou com a Instrução. 
 

Nos termos do artigo 123 do Regimento Interno deste Tribunal, a 

data de julgamento deste processo foi publicada no DORJ de 07/11/08. 
 

É O RELATÓRIO 
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Antes de adentrar a análise meritória da questão que me é submetida, 

devo apreciar os elementos que possam determinar o conhecimento do 

pedido formulado. De acordo com o que dos autos consta, sobretudo as 

análises do Corpo Instrutivo e o Parecer do Ministério Público e as 

disposições constantes do Capítulo VIII do Regimento Interno deste 

Tribunal de Contas, encontro presentes as condições de admissibilidade 

dos presentes Recursos, quanto à tempestividade, cabimento e legitimidade 

ativa da parte, bem como quanto ao interesse de agir, à necessidade do 

provimento pleiteado e à adequação da medida interposta, donde concluo 

que o mesmo deva ser CONHECIDO. 
 

Entretanto, quanto ao mérito, entendo que o recorrente não logrou 

elidir as irregularidades que lhe foram impostas, e que fundamentaram a 

irregularidade das contas e aplicação da multa ora resistida conforme 

circunstanciada análise feita pela Instrução, cujo Relatório de fls. 460/462, 

importo para o presente, a fim de que faça parte integrante da 

fundamentação do Voto que apresentarei. Assim, de acordo com a 

Instrução e o parecer do Ministério Público, 
 

VOTO: 
 

I - Pelo conhecimento do Recurso de Reconsideração - documento 

TCE nº 31.224-5/07 interposto pelo Sr. Moysés Coutinho, Prefeito 

Municipal de Sapucaia, por atender aos requisitos legais de 

admissibilidade, e quanto ao mérito pelo não provimento, mantendo-se a 

decisão Plenária de Sessão de 15/05/2007 que julgou irregulares as contas 

sob sua responsabilidade e lhe aplicou a multa no valor equivalente a 2.000  

(duas mil) UFIR-RJ; 
 

II - Pela Comunicação (§ 1º do art. 6º da Deliberação TCE 204/96) 

ao ora recorrente para que tome ciência da presente decisão e recolha aos 

cofres estaduais, com recursos próprios, a multa que lhe foi aplicada no 

valor equivalente a 2.000 (duas mil) UFIR-RJ, no prazo de 10 (dias) dias, 

nos termos do Parágrafo único do art. 93 do Regimento Interno, 

comprovando o seu pagamento em idêntico prazo; 
 

 

GC-7, 25 DE NOVEMBRO DE 2008. 
 

 

JULIO L. RABELLO 

RELATOR 
efc 


