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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2016 

PREFEITO: SRA. ANA GRASIELLA MOREIRA FIGUEIREDO MAGALHÃES 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE GOVERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. ANÁLISE 

PRELIMINAR EFETUADA PELO CORPO INSTRUTIVO E PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL - MPE COM APURAÇÃO DE 

IRREGULARIDADES. PUBLICAÇÃO DE PAUTA ESPECIAL. REEXAME 

DOS AUTOS DETERMINADO PELO TRIBUNAL EM FACE DO ENVIO DE 

RAZÕES DE DEFESA ATRAVÉS DOS DOCS. TCE/RJ Nº 30.201-9/17 E 

Nº 3.589-6/18 (RAZÕES DE DEFESA COMPLEMENTARES). EMISSÃO 

DE PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DAS CONTAS 

PROPOSTA PELO CORPO INSTRUTIVO E PELO MPE COM 

MANUTENÇÃO DAS SEGUINTES IRREGULARIDADES: 

INOBSERVÂNCIA DA APLICAÇÃO MÍNIMA DE 95% DOS RECURSOS 

DO FUNDEB, EM DESACORDO COM O § 2º DO ARTIGO 21 DA LEI     

N.º 11.494/07; DIVERGÊNCIA ENTRE O SUPERAVIT FINANCEIRO 

PARA O EXERCÍCIO DE 2017 APURADO NA PRESENTE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS E O DEFICIT FINANCEIRO REGISTRADO NO BALANCETE 

DO FUNDEB, REVELANDO A SAÍDA DE RECURSOS SEM 

COMPROVAÇÃO, EM DESACORDO COM O ARTIGO 21 C/C INCISO I 

DO ARTIGO 23 DA LEI FEDERAL N.º 11.494/07; CANCELAMENTO DE 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM AFRONTA AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO DOS CREDORES, EM DESACORDO COM O ART. 37 

DA CF/88 (ADICIONADA PELO MPE); E NÃO OBSERVÂNCIA DAS 



TCE-RJ 
PROCESSO N.º 205.437-5/17 
RUBRICA                    FLS.  

AC08 

REGRAS ESTABELECIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 9.717/98, NO QUE 

TANGE AO RPPS (ADICIONADA PELO MPE). AINDA SÃO 

APONTADAS IMPROPRIEDADES, DETERMINAÇÕES, 

RECOMENDAÇÕES, COMUNICAÇÕES E A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO 

MP. 

Trata o processo da Prestação de Contas de Governo do Poder Executivo do Município de 

IGUABA GRANDE, relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra. ANA GRASIELLA 

MOREIRA FIGUEIREDO MAGALHÃES, encaminhada tempestivamente a esta Corte em 03.04.2017, 

cumprindo prazo fixado no artigo 2º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96, com vistas à emissão de 

parecer prévio, conforme o disposto no inciso I do artigo 125 da Constituição Estadual. 

Após o exame preliminar pertinente, o Corpo Instrutivo sugere a Emissão de Parecer Prévio 

Contrário à aprovação das Contas do Chefe do Poder Executivo, em razão das IRREGULARIDADES a 

seguir elencadas, com Impropriedades, Determinações e Recomendações (1ª instrução - fls. 

1971/2031v): 

IRREGULARIDADE N.º 01  

Deficits financeiros ao longo da gestão que, em 2016, término do mandato, culminou com o 

montante de R$7.373.449,93, indicando a não adoção de ações planejadas com o intuito de 

alcançar o equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do § 1º do artigo 1º da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00. 

IRREGULARIDADE N.º 02  

Utilização de 92,96% dos recursos recebidos do Fundeb em 2016, restando a empenhar 

7,04%, em desacordo com o §2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07, que estabelece que 

somente até 5% dos recursos deste fundo poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício 

seguinte. 

IRREGULARIDADE N.º 03  

O superavit financeiro para o exercício de 2017 apurado na presente prestação de contas 

(R$323.463,60) não está em consonância com o deficit financeiro registrado pelo município 

no balancete do Fundeb (R$605.842,78), revelando a saída de recursos da conta do Fundeb, 

no montante de R$929.306,38, sem a devida comprovação, o que descumpre o disposto no 

artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07. 
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IRREGULARIDADE N.º 04  

Não cumprimento dos ditames do artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, que 

veda, nos dois últimos quadrimestres do mandato, a assunção de obrigação de despesa que 

não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 

exercício sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Conforme os 

dados do presente relatório, foi apurada, em 31/12/2016, uma insuficiência de caixa no 

montante de R$7.373.449,93. 

Em sua análise, o douto Ministério Público Especial posiciona-se PARCIALMENTE DE ACORDO 

com o Corpo Instrutivo, acrescentando as IRREGULARIDADES relacionadas a seguir (1º Parecer -                   

fls. 2034/2090): 

IRREGULARIDADE N.º 05 

O município cancelou, sem justificativa apresentada neste processo, Restos a Pagar 

Processados no valor de R$395.321,38, após a liquidação da despesa e a assunção da 

obrigação de pagar (artigos nºs 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64). A conduta atenta contra 

os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade e da moralidade 

administrativa (art. 37 da CRFB/88). 

IRREGULARIDADE N.º 06 

Não observância, na gestão do regime próprio de previdência social do município, das regras 

estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas pertinentes, colocando em 

risco a sustentabilidade do regime, bem como o equilíbrio das contas públicas, em 

descumprimento à responsabilidade na gestão fiscal exigida na norma do art. 1º, § 1º, da Lei 

Complementar Federal nº 101/00. 

Com base no disposto no art. 9º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, foi publicada pauta 

especial no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 29.11.2017, sendo aberto prazo para 

apresentação de razões de defesa pelo interessado até o dia 08.12.2017 (fl. 2092). 

Em 08.12.2017, sob a forma do Doc. TCE-RJ n.º 30.201-9/17, deram entrada neste Tribunal 

novos elementos com a finalidade de esclarecer as irregularidades apontadas pelo Corpo Instrutivo e 

pelo Ministério Público Especial que resultaram na sugestão de parecer prévio contrário à aprovação 

das contas do Chefe do Poder Executivo. 
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Assim, acolhendo meu voto à fl. 2100v, proferido em sessão de 14.12.2017, o Plenário desta 

Corte determinou DILIGÊNCIA INTERNA para que o Corpo Instrutivo procedesse ao exame dos 

referidos documentos, como segue: 

VOTO: 

1- Pela DILIGÊNCIA INTERNA para que o Corpo Instrutivo, no prazo de 05 (cinco) 
dias, analise o conteúdo do documento TCE-RJ nº 30.201-9/17, procedendo ao 
reexame da prestação de contas do Governo Municipal de Iguaba Grande, relativa 
ao exercício de 2016, submetendo-a, após, ao Conselheiro Relator, ouvido 
previamente o Ministério Público Especial. 

 

Dessa forma, o Corpo Instrutivo reexaminou os autos com base nas razões de defesa 

apresentadas pelo Jurisdicionado e concluiu pela manutenção das IRREGULARIDADES n.º 01, 02, 03 

e 04 com ajuste dos valores inicialmente apurados, a saber (2ª instrução - fls. 2179/2199):  

IRREGULARIDADE N.º 01  

Deficits financeiros ao longo da gestão que, em 2016, término do mandato, culminou com o 

montante de R$2.789.063,55, indicando a não adoção de ações planejadas com o intuito de 

alcançar o equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do § 1º do artigo 1º da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00. 

IRREGULARIDADE N.º 02  

Utilização de 94,69% dos recursos recebidos do Fundeb em 2016, restando a empenhar 

5,31%, em desacordo com o §2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07, que estabelece que 

somente até 5% dos recursos deste fundo poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício 

seguinte. 

IRREGULARIDADE N.º 03  

O superavit financeiro para o exercício de 2017 apurado na presente prestação de contas 

(R$323.463,60) não está em consonância com o deficit financeiro registrado pelo município 

no balancete ajustado do Fundeb (R$381.193,41), revelando a saída de recursos da conta no 

montante de R$704.657,01, sem a devida comprovação, o que descumpre o disposto no 

artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07. 
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IRREGULARIDADE N.º 04  

Não cumprimento dos ditames do artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, que 

veda, nos dois últimos quadrimestres do mandato, a assunção de obrigação de despesa que 

não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 

exercício sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Conforme os 

dados do presente relatório, foi apurada, em 31/12/2016, uma insuficiência de caixa no 

montante de R$2.789.063,55. 

Em prosseguimento, considerando a inércia do Jurisdicionado na produção de sua defesa 

quanto ao cancelamento de restos a pagar processados e à situação do regime próprio de 

previdência social, o Ministério Público Especial se manifestou pela manutenção das Irregularidades 

n.º 05 e 06 mencionadas anteriormente (2º Parecer - fls. 2201/2235). 

Ocorre que, em 23.02.2018, a Sra. Ana Grasiella Moreira Figueiredo Magalhães, responsável 

pelas contas em questão, protocolizou neste Tribunal novos elementos a título de razões de defesa 

complementares, constituindo o Doc. TCE/RJ n.º 3.589-6/18 (fls. 2242/2537). 

Dessa forma, em sessão realizada em 27.02.2018, o Plenário desta Corte determinou nova 

DILIGÊNCIA INTERNA para que o Corpo Instrutivo procedesse ao reexame da prestação de contas, 

como segue: 

VOTO: 

1- Pela DILIGÊNCIA INTERNA para que o Corpo Instrutivo, no prazo de 05 (cinco) 
dias, analise o conteúdo do documento TCE-RJ nº 003.589-6/18, procedendo ao 
reexame da prestação de contas do Governo Municipal de IGUABA GRANDE, 
relativa ao exercício de 2016, submetendo-a, após, ao Conselheiro Relator, ouvido 
previamente o Ministério Público Especial. 

 

Em cumprimento ao determinado na sessão Plenária acima referenciada, o Corpo Instrutivo 

efetuou o reexame dos autos à luz da nova documentação encaminhada pelo Jurisdicionado, 

concluindo que permanecem apenas as IRREGULARIDADES a seguir elencadas, motivo pelo qual 

reitera sua proposição pela Emissão de Parecer Prévio Contrário a aprovação das contas                         

(3ª instrução – fls. 2543/2558v):  
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IRREGULARIDADE N.º 01  

Utilização de 94,69% dos recursos recebidos do Fundeb em 2016, restando a empenhar 

5,31%, em desacordo com o §2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07, que estabelece que 

somente até 5% dos recursos deste fundo poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício 

seguinte. 

IRREGULARIDADE N.º 02  

O superavit financeiro para o exercício de 2017 apurado na presente prestação de contas 

(R$323.463,60) não está em consonância com o deficit financeiro registrado pelo município 

no balancete ajustado do Fundeb (R$381.193,41), revelando a saída de recursos da conta no 

montante de R$704.657,01, sem a devida comprovação, o que descumpre o disposto no 

artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07. 

Ainda concordando PARCIALMENTE com o Relatório Técnico, o douto Ministério Público 

Especial registra que as irregularidades envolvendo o cancelamento de restos a pagar processados e 

o regime próprio de previdência social do município não foram elididas mesmo após a análise dos 

novos elementos apresentados pelo Jurisdicionado. Dessa forma, as mesmas também foram 

mantidas na conclusão do Parecer Ministerial, porém, ora constituindo as Irregularidades               

n.º 03 e 04  (3º Parecer – fls. 2560/2593). 

Ressalto que a CGM, em seu relatório preliminar de fls. 1971/2031v, também sugeriu 

COMUNICAÇÕES ao atual responsável pelo Controle Interno e ao atual Chefe do Poder Executivo 

Municipal, mantidas em seu reexame (fls. 2556v/2557), nos seguintes termos: 

Ao atual responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de 
Iguaba Grande para que: 

 - tome ciência da decisão deste Tribunal e atue de forma a cumprir 
adequadamente a sua função de apoio ao controle externo no exercício de sua 
missão institucional, prevista no artigo 74 da CF/88, no artigo 77 da Lei Federal n.º 
4.320/64 e no artigo 59 da LRF, pronunciando-se, nas próximas contas de governo, 
de forma conclusiva quanto aos fatos de ordem orçamentária, financeira, 
patrimonial e operacional que tenham contribuído para os resultados apurados, de 
modo a subsidiar a análise das contas por este Tribunal, apontando ainda quais 
foram as medidas adotadas no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a 
administração municipal quanto às providências a serem implementadas. 

Ao atual Prefeito Municipal de Iguaba Grande para que seja ALERTADO: 

a) quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo 
constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino – MDE, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo (Administração 



TCE-RJ 
PROCESSO N.º 205.437-5/17 
RUBRICA                    FLS.  

AC08 

Financeira) a partir do exercício de 2019, encaminhada a esta Corte no exercício de 
2020, a qual passará a considerar na base de cálculo as despesas liquidadas e os 
Restos a Pagar Não-Processados (despesas não liquidadas) até o limite das 
disponibilidades de caixa relativas a impostos e transferências de impostos, 
acrescida do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos 
moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e 
operacionalizado pelo SIOPE, conforme exposto no item VI. 4.1 do presente 
relatório. 

b) quanto ao fato de, que a partir da análise das contas referentes ao exercício 
financeiro de 2018, encaminhadas em 2019, esta Corte de Contas não mais 
computará as despesas com ações e serviços de saúde que não tenham sido 
movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo 
estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar 
n.º 141/12. 

c) quanto à obrigação de promover o ressarcimento à conta do FUNDEB, com 
recursos ordinários, no valor de R$1.019.758,13, a fim de se resgatar o equilíbrio 
financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei Federal nº 11.494/07, 
especialmente do seu art. 21, referentes aos seguintes itens: 

c.1) valor de R$315.101,12, resultante de determinação efetuada por esta 
Corte na Prestação de Contas do exercício de 2015 (Processo TCE-RJ nº 209.819-
3/16) não efetivada no exercício de 2016; 

c.2) valor R$704.657,01, referente à diferença entre o superávit financeiro 
para o exercício de 2017 apurado na presente Prestação de Contas e o registrado 
no balancete encaminhado pelo município neste relatório; 

 O Corpo Instrutivo ainda sugeriu a CIÊNCIA à SGE sobre a redução significativa das despesas 

com pessoal no 3º quadrimestre de 2016 (período limite para cumprimento da regra de retorno da 

LRF), a fim de avaliar a inclusão deste fato na matriz de risco para as próximas auditorias a serem 

realizadas no município de Iguaba Grande, a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público para 

ciência da decisão desta Corte e a DETERMINAÇÃO ao Corpo Instrutivo com vistas à instauração de 

procedimento autônomo, por meio de processo apartado, tendo por objeto o ressarcimento do 

montante de R$109.586,09 à conta do FUNDEB, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação desta Corte efetuada na prestação de contas de governo do exercício de 2014 – 

Processo TCE/RJ n.º 210.969-1/15 (fls. 2557/2557v). 

A Subsecretaria de Auditoria de Controle da Gestão da Receita - SSR e a Secretaria-Geral de 

Controle Externo - SGE acolhem a propositura manifestada pela CGM (fls. 2031v/2031 e 2198v/2199 

e 2558/2558v). 

Em sua análise, às fls. 2034/2090, 2201/2235 e 2560/2593, o Ministério Público Especial 

expressa sua concordância PARCIAL com as sugestões do Corpo Instrutivo, embora concordando 

pela Emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das contas de Governo do Município de 

Iguaba Grande, opinou, com as devidas vênias, pelo acréscimo das Irregularidades n.º 03 e 04 
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mencionadas anteriormente, e também de outra Impropriedade e Determinação não apontadas na 

instrução, conforme descritas a seguir:  

 
IMPROPRIEDADE Nº 14  

Existência de sistema de tributação deficiente, que prejudica a efetiva arrecadação 
dos tributos instituídos pelo município, contrariando a norma do art. 11 da LRF. 

DETERMINAÇÃO Nº 20 

Adotar providências para estruturar o sistema de tributação do município, visando 
à eficiência e eficácia na cobrança, fiscalização, arrecadação e controle dos tributos 
instituídos pelo município, em atendimento ao art. 11 da LRF. 

 

O Ministério Público Especial adiciona, ainda, à comunicação endereçada ao responsável 

pelo Controle Interno da Prefeitura, determinação para que os próximos relatórios do órgão 

apresentem CERTIFICADO DE AUDITORIA quanto à REGULARIDADE, REGULARIDADE COM RESSALVA 

OU IRREGULARIDADE DAS CONTAS, e ainda quais foram as medidas adotadas no âmbito do controle 

interno, no sentido de alertar a administração municipal quanto às providências a serem 

implementadas para a melhoria da gestão governamental além de APRESENTAR A ANÁLISE DAS 

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS POR ESTE TRIBUNAL NAS CONTAS DE GOVERNO, 

cujo Relatório deverá ser apresentado nos moldes daquele elaborado pela Auditoria Geral do 

Estado, integrante das Contas de Governo do ERJ, constante no endereço eletrônico: 

http://www.age.fazenda.rj.gov.br – link - Relatórios de Contas Consolidadas do Governo (fl. 2087,  

2231/2232 e 2590).  

Parcialmente de acordo com as Instâncias Instrutivas, discordando tão somente em relação 

ao prazo para adequação quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo 

constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 

MDE, o Parquet de Contas sugere COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Iguaba Grande nos 

seguintes termos (fl. 2591): 

III.1 – quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo 
constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino – MDE, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo (Administração 
Financeira) a partir do exercício de 2018, encaminhada a esta Corte no exercício de 
2019, a qual passará a considerar na base de cálculo as despesas liquidadas e os 
Restos a Pagar Não-Processados (despesas não liquidadas) até o limite das 
disponibilidades de caixa relativas a impostos e transferências de impostos, 
acrescida do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos 
moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editados pela STN e 
operacionalizado pelo SIOPE; 
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Adicionalmente, nesta mesma COMUNICAÇÃO, é proposto ao atual Prefeito                             

(fl. 2592): 

III.4 – para consolidar no Fundo Municipal de Saúde as disponibilidades de caixa 
provenientes de receitas de impostos e transferências de impostos com vistas a 
atender as ações e serviços públicos de saúde e a lastrear os respectivos passivos 
financeiros, constituídos pelos restos a pagar e demais obrigações, reconhecidos 
pela administração municipal, em atendimento ao disposto no artigo 24 da LCF 
141/12; 

III.5 - para encaminhar as presentes Contas ao Poder Executivo da União com vistas 
a consolidação nacional das contas dos entes da federação, realizada pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, para elaboração do Balanço do Setor Público 
Nacional, tendo em vista que em consulta ao Sistema de Informações Contábeis e 
Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, não se verificou a respectiva remessa 
para cumprimento ao disposto no art. 51 da LRF. Acrescente-se, ainda, a necessária 
observância do prazo de envio das Contas do Município (30 de abril), nos próximos 
exercícios, para atendimento a Lei Fiscal; 

III.6 - para divulgar amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, 
a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo 
Relatório Analítico e Parecer Prévio deste Tribunal, em cumprimento ao disposto 
no artigo 126 da Constituição Estadual e na forma do artigo 48 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LC 101/00. 

Por fim, aduz Determinação à Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE, que não constava 

no relatório do Corpo Instrutivo, para que (fl. 2090, 2235 e 2592): 

VII – DETERMINAÇÃO à Secretaria Geral de Controle Externo – SGE para que: 

a) Aperfeiçoe as análises dos RPPS nos processos de contas de governo de 
município, a fim de que seja possível avaliar com maior profundidade a gestão do 
sistema de previdência social e apurar sua repercussão nas referidas contas. 

b) Avalie a pertinência de realizar Auditoria Governamental no Município de Rio 
Bonito  com vistas ao diagnóstico da sua gestão tributária e a proposição de 
medidas no intuito de proporcionar maior arrecadação de receitas de competência 
municipal. 

c) Considere, na análise das Contas de Governo Municipal, o resultado das 
Auditorias Governamentais realizadas no município que tenham repercussão no 
conteúdo dos temas tratados no relatório técnico das contas. 

 

Cabe destacar que, após o exame dos autos pelo Corpo Instrutivo e pelo Ministério Público 

Especial, que, em regular tramitação, retornaram ao meu gabinete para apreciação, a responsável 

pelas contas em questão solicitou mais uma vez, em 19.03.2018, vista do processo, tomando 

conhecimento do sugerido no Relatório Técnico final e no Parecer Ministerial, conforme Termo 

acostado à fl. 2594. 
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Assim, no dia 22.03.2018, ainda inconformada com as conclusões pela Emissão de Parecer 

Prévio Contrário à aprovação das contas mantidas pelo Corpo Instrutivo e pelo Parquet de Contas, a 

Sra. Ana Grasiella Moreira Figueiredo Magalhães, Prefeita Municipal, vem por meio do                        

Doc. TCE/RJ n.º 5.082-2/18 apresentar suas razões finais de defesa, juntando novos documentos, os 

quais serão analisados no decorrer do presente Relatório, tendo em vista que os autos já foram 

baixados em diligência Interna nas sessões plenárias de 27.02.18 e 14.12.17. 

No dia 03.04.2018, data de apreciação das contas de governo de Iguaba Grande, a 

responsável no decurso da sessão apresentou defesa oral e protocolou, mediante DOC TCE RJ nº 

5.647-8/18, novas razões de defesa complementares, motivando assim meu pedido de uma sessão 

para análise. 

É O RELATÓRIO. 

Registro que atuo nestes autos em substituição ao Conselheiro Marco Antônio Barbosa de 

Alencar, em razão de convocação da Presidente Interina deste egrégio Tribunal de Contas, 

Conselheira Marianna Montebello Willeman, realizada em sessão plenária de 04.04.17. 

Em função do exposto na sustentação oral e nos elementos acostados em 22.03.2018, 

mediante DOC TCE RJ nº 5.082-2/18, entendo que o feito está em condições de ser apreciado, não 

sendo necessária nova diligência interna. 

Registro que as razões de defesa complementares constantes do DOC. TCE RJ nº 5.647-8/, 

protocoladas no dia da sessão, 03.04.2018, não serão consideradas em meu voto, pois além da 

intempestividade, ao fazer uma breve análise do mesmo observei que a documentação não 

apresentou nenhum elemento que já não tenha sido verificado nos autos do processo bem como 

reprisam  fatos anteriormente alegados e devidamente analisados e rechaçados pelo corpo 

instrutivo. 

Com base nos elementos trazidos aos autos, complementados pelas conclusões do Corpo 

Instrutivo (fls. 1971/2032, 2179/2199 e 2543/2558v) e do Ministério Público Especial  

(fls. 2034/2090, 2201/2235 e 2560/2593), que podem ser considerados parte integrante deste voto 

naquilo que com este não conflite, destaco os seguintes aspectos referentes a presente Prestação de 

Contas do Governo Municipal de Iguaba Grande, pertinentes ao exercício de 2016, que embasarão a 

emissão de Parecer Prévio. 

O Corpo Instrutivo, à fl. 1973v, acusa o recebimento de todos os Relatórios Resumidos da 

Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, previstos nas Deliberações TCE-RJ nº 218/00 e 222/02, 

face às exigências da LRF. 
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Informa ainda que foram consolidados os demonstrativos contábeis, os Relatórios 

Resumidos da Execução Orçamentária do 2º, 4º e 6º bimestres, bem como os Relatórios de Gestão 

Fiscal de todos os períodos de 2016, conforme disposto na Deliberação TCE-RJ n.º 199/96 e no inciso 

III, art. 50 da Lei Federal nº 101/00 (fls. 1973v/1974v). 

1 - AVALIAÇÃO DAS METAS ANUAIS 

Apresenta-se a seguir, demonstrativo contendo as metas anuais previstas, em valores 

correntes, e as respectivas execuções no exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 59,              

inc. I da Lei Complementar Federal nº 101/00: 

 

 

                                                                                                                                                                                              R$ 

Descrição 
Anexo de metas 

(Valores correntes) 

Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e Relatório de 

Gestão Fiscal 

Atendido 
OU 

Não atendido 

Receitas 86.200.058,00  91.007.396,20    

Despesas 86.634.113,00  91.503.672,60    

Resultado primário  893.783,00  -5.650.365,90  Não Atendido 

Resultado nominal 791.773,00  -6.392.133,30  Atendido 

Dívida consolidada líquida 19.571.683,00  -10.807.694,10  Atendido 

Fonte: Anexo de Metas da LDO, fls. 293, processo TCE-RJ n.º 207.559-3/17- RREO 6º bimestre/2016 e processo TCE-RJ           
n.º 207.576-1/17- RGF 3º Quadrimestre/2016. 

 

O quadro anterior demonstra que o município de Iguaba Grande não cumpriu a meta de 

resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro 

de 2016. 

Esse fato será objeto de RESSALVA e DETERMINAÇÃO na conclusão deste voto. 

Conforme registrado na análise do Corpo Instrutivo à fl. 1988v, o Executivo Municipal, em 

cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal n.º 101/00, realizou 

audiência pública para avaliar o cumprimento das Metas Fiscais. 

2 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  

O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio de 2014/2017 foi instituído pela Lei Municipal               

nº 1117, de 31.12.2013, cuja publicação encontra-se acostada às fls. 1882/1890v.  
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No que tange à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, foi aprovada a Lei Municipal                 

n.º 1196, de 02.12.2015, que estabeleceu as diretrizes para o exercício de 2016, conforme 

publicação acostada às fls. 291v/328. 

O orçamento geral do município foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual (LOA)                      

nº 1201, de 18.12.2015 (fls. 329/353v), estimando a receita e fixando a despesa, em igual valor, no 

montante de R$ 91.069.804,90. De acordo com o art. 8º da LOA, o Poder Executivo foi autorizado a 

abrir créditos adicionais suplementares nos seguintes termos: 

 
“Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais 
e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais 
suplementares até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores 
que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos 
provenientes de: 
I. anulação parcial ou total de dotações, transposição, remanejamento ou a 
transferência de recursos de uma categoria de programação para outra; 
II. incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, 
efetivamente apurado em balanço patrimonial; 
III . excesso de arrecadação em bases constantes.” 

 
 

 Verifica-se, ainda, que foram estabelecidas exceções ao limite autorizado para a abertura de 

créditos adicionais, conforme parágrafo único do artigo 8º da LOA, in verbis:  

“Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo dos créditos adicionais 
suplementares, a que se refere a caput deste artigo: 
I - os valores correspondentes a amortização e encargos da dívida; 
II - as movimentações de dotações de pessoal e encargos; 
III – as movimentações na função Saúde, Educação e Assistência Social; 
IV - as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar; 
V – e as despesas decorrentes de convênios e contratos de repasses.” 
 

2.1 - LIMITE PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS COM BASE NA LOA 

O limite para a abertura de créditos adicionais, com base na LOA, para o exercício de 2016, 

ficou estabelecido em R$22.767.451,23, a saber: 

Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR 

Total da Despesa Fixada 91.069.804,90 

Limite para Abertura de Créditos Suplementares – 25% 22.767.451,23 

Fonte: LOA – fls.329/329v 

 

A seguir, apresento o total das alterações orçamentárias realizadas no exercício, comparado 

ao limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual - LOA: 
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R$ 

SUPLEMENTAÇÕES 

Alterações 
Fonte de 
recursos 

Anulação 41.089.259,20 

Excesso - Outros 5.207.013,42 

Superavit 544.053,34 

Convênios 3.651.565,74 

Operação de crédito 0,00 

(A) Total das alterações 50.491.891,70 

(B) Créditos não considerados (exceções previstas na LOA) 28.047.788,56 

(C) Alterações efetuadas para efeito de limite = (A – B) 22.444.103,14 

(D) Limite autorizado na LOA 22.767.451,23 

(E) Valor total dos créditos abertos acima do limite = (C – D)  0,00 

             Fonte: LOA – fls. 329-353v; relação de decretos apresentada pelo município e publicações – fls. 21-24. 
 
Nota 1: Foi excluído do valor de créditos adicionais abertos por superávit financeiro o valor de R$16.000,00, visto que 
Quadro A.1 (fls. 21-22) registrou abertura através do decreto nº 1631 (fls. 237v), entretanto, tal instrumento abriu créditos 
adicionais por anulação no montante de R$2.550.568,00. 
Nota 2: O Quadro A.1 (fls. 21-22) registrou o montante de R$8.858.579,16 para créditos adicionais abertos por excesso – 
outros, entretanto, os decretos nos. 1625, 1633, 1660, 1668 e 1671 que totalizam o montante de R$3.651.565,74 
correspondem a abertura de créditos adicionais convênios, devendo ser abatidos.  Pelo exposto, o montante de créditos 
adicionais abertos por excesso de arrecadação corrigido é igual a R$5.207.013,42. 

 

Da análise do quadro anterior, conclui-se que a abertura de créditos adicionais observou o 

limite estabelecido na LOA, de acordo com o preceituado no inciso V do art. 167 da Constituição 

Federal. 

2.2 - EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA 

O Corpo Instrutivo relacionou, à fl. 1977, os decretos de abertura de créditos adicionais 

considerados como exceção ao cumprimento do limite estabelecido na LOA, no total de                         

R$28.047.788,56. 

2.3 - LIMITES PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS COM BASE NAS LEIS 

ESPECÍFICAS 

No que tange aos créditos adicionais abertos em face de autorização em leis específicas, 

verifica-se o atendimento dos limites estabelecidos nas leis autorizativas aprovadas no exercício em 

exame, de acordo com o preceituado no inciso V do artigo 167 da Constituição Federal/88, a saber:  

Lei n.º Fls. 
Valor 
(R$) 

Decreto n.º Fls. 

Fonte de recurso 

Tipo de 
crédito 

(1) Superavit 

Excesso de arrecadação 

Anulação 
Operações de 

crédito 
Convênios Outros 

1213/16 217 15.755,38 1636 213   15.755,38   E 

1212/16 217 45.000,00 1637 213v   45.000,00   E 
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Lei n.º Fls. 
Valor 
(R$) 

Decreto n.º Fls. 

Fonte de recurso 

Tipo de 
crédito 

(1) Superavit 

Excesso de arrecadação 

Anulação 
Operações de 

crédito 
Convênios Outros 

1213/16 217 15.755,38 1636 213   15.755,38   E 

Total 60.755,38 Total   60.755,38    

Fonte: relação de decretos apresentada pelo município e publicações – fls. 21-24 e 76-291v. 
(1) Tipo de crédito: E – Especial, S – Suplementar. 

 

2.4 - DAS FONTES DE RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  

 Diante do resultado negativo ao final do exercício de 2016 (déficit orçamentário de                     

R$6.708.920,29, conforme quadro à fl. 1979), o Corpo Instrutivo efetuou a análise individual de cada 

fonte de recurso indicada nos créditos adicionais abertos, de modo a identificar se o desequilíbrio 

ocorreu em função da abertura do crédito sem a efetiva fonte de recursos, descumprindo, assim, as 

normas legais pertinentes. 

Assim, consoante análise de fls. 1977v/1981v, foi observado o disposto no inciso V do artigo 

167 da Constituição Federal/88, não sendo identificadas impropriedades quanto à abertura dos 

créditos adicionais relacionados às fls. 21/24. 

2.5 - DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As alterações orçamentárias em 2016 podem ser assim evidenciadas: 

 

Descrição Valor (R$) 

(A) Orçamento inicial 91.069.804,90 

(B) Alterações: 50.552.647,08 

Créditos extraordinários 0,00 

  Créditos suplementares 50.491.891,70 

Créditos especiais 60.755,38 

(C) Anulações de dotações 41.089.259,20 

(D) Orçamento final apurado (A + B - C) 100.533.192,78 

(E) Orçamento registrado no comparativo da despesa autorizada com a realizada 
consolidado – Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64  

100.682.649,78 

(F) Divergência entre o orçamento apurado e os registros contábeis (D - E) -149.457,00 

(G) Orçamento registrado no Anexo 1 do RREO do 6º bimestre de 2016 100.692.499,90 

(H) Divergência entre o orçamento apurado e o relatório resumido da execução 
orçamentária (D - G) 

-159.307,12 

Fonte: Anexo 11 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 1452-1503, e Anexo 01 do RREO do 6º bimestre/2016, processo TCE-RJ n.º 
207.559-3/17. 
 

 A divergência de R$ 149.457,00, entre o orçamento final apurado e o total contabilizado no 

Anexo 11 – consolidado, encontra-se justificada nos autos, sendo decorrente do Decreto                   
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nº 1656/16, no valor de R$133.457,00 (fls. 169-169v), que tratou de uma anulação parcial realizada 

a menor nas fontes de recursos próprios (fl. 24), bem como da exclusão do valor de créditos 

adicionais abertos por superávit financeiro no valor de R$16.000,00, visto que o Quadro A.1 (fls. 21-

22) registrou abertura através do decreto nº 1631 (fls. 237v). Entretanto, tal instrumento abriu 

créditos adicionais por anulação no montante de R$2.550.568,00 (vide Nota, fls. 1981v). 

 Quanto à divergência de R$ 159.307,12, entre o valor do orçamento final apurado                         

(R$ 100.533.192,78) e o montante registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2016 (R$ 100.692.499,90), será 

objeto de RESSALVA e DETERMINAÇÃO na conclusão deste Voto. 

 

 

2.6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

Os resultados orçamentários, apurados em 31.12.2016, foram os seguintes: 

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO: 

-Receita Arrecadada = R$ 91.007.396,52 

-Despesa Realizada = R$ 91.495.780,61 

-Déficit de Arrecadação = R$ 62.408,38 

-Economia Orçamentária = R$ 7.290.877,36 

-Déficit na Execução Orçamentária = R$ 488.384,09 

Os respectivos resultados foram extraídos dos demonstrativos contábeis de                              

fls. 1442/1450, 1452/1503, 1058/1060. 

A receita arrecadada e a despesa realizada registradas nos demonstrativos contábeis 

guardam paridade com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre/2016 (Processo TCE/RJ                          

n.º 207.559-3/17). 

Excluídos os montantes relativos ao Regime Próprio da Previdência Social, o município 

apresentou resultado orçamentário deficitário de R$ 6.708.920,29 como segue (fl. 1988v): 
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                                                                                                                                 R$ 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

Natureza Consolidado 
Regime próprio de 

previdência 
Valor sem o RPPS  

Receitas Arrecadadas 91.007.396,52  9.730.034,12 81.277.362,40 

Despesas Realizadas 91.495.780,61  3.509.497,92  87.986.282,69  

Superávit/Déficit 
Orçamentário 

-488.384,09  6.220.536,20 -6.708.920,29 

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal nº 4.320/64, fls. 1442-1450, Anexo 11 Consolidado da Lei Federal nº 
4.320/64, fls. 1452-1503, Anexo 10 do RPPS, fls. 1058 e Anexo 11 do RPPS, fls. 1059-1060. 

 

Destaco o seguinte aspecto apontado pela instrução, no que tange ao planejamento 

orçamentário (fl. 1982v): 

“1.1.1) DA INSUFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO APURADA 
 
O município arrecadou 99,93% das receitas inicialmente previstas na Lei 
Orçamentária, conforme quadro a seguir: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Previsão inicial: LOA, fls. 329-353v e Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º .320/64,                      
fls. 442-1450. 
 

 
Embora não tenha alcançado o valor inicialmente previsto na LOA, o montante 
arrecadado encontra-se adequado, considerando que a receita superou 99% do 
valor pretendido, não caracterizando, a princípio, a elaboração de um orçamento 
superestimado. 
 
Não obstante, ressalta-se que, neste caso, o município deve proceder ao 
acompanhamento da execução orçamentária durante o exercício, de modo a evitar 
a ocorrência de desequilíbrio orçamentário, adotando para tanto as medidas 
previstas no artigo 9º da Lei Complementar Federal n.º 101/00 – LRF, destacando 
que tal matéria é objeto de análise na presente instrução.” 
 
 

3 – GESTÃO FINANCEIRA 

No que tange à análise da gestão financeira do Município de Iguaba Grande no exercício de 

2016, o Corpo Instrutivo destaca inicialmente os seguintes procedimentos (fls. 1989/1989v): 

 
“Em conformidade com o estabelecido no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar 
Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Corte de Contas vem 
alertando os Prefeitos sobre a necessidade de obtenção do equilíbrio financeiro da 
gestão até o final do mandato.  
 

ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016 

Natureza 
Previsão Inicial Arrecadação Variação 

R$ R$  % 

Receita Total  91.069.804,90 91.007.396,52 99,93% 
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Assim, por se tratar do último ano da gestão do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, o exame efetuado neste tópico não se restringirá, para efeito da 
apuração do resultado financeiro, somente à análise dos valores registrados pela 
contabilidade no Balanço Patrimonial, uma vez que este pode não evidenciar a real 
situação financeira do município.  
 
Neste sentido, podem ser identificados, por exemplo, a realização de despesas não 
contabilizadas, cancelamentos indevidos de passivos, bem como formalização de 
termos de Reconhecimento/Confissões de Dívida, que embora possam ter seus 
vencimentos para o exercício seguinte, constituíram obrigações líquidas e certas de 
responsabilidade da gestão que se encerra, devendo ser, dessa forma, 
considerados no cálculo do resultado do superávit/deficit financeiro efetivamente 
alcançado no final do mandato. 
 
Cabe ressaltar que essas obrigações, caso não possuam características de 
Essencialidade, Preexistência e Continuidade, bem como tenham sido formalizadas 
a partir de 01/05/16, devem ainda ser consideradas para efeito da análise do artigo 
42 da LRF, o que será objeto de análise no presente relatório em tópico próprio 
denominado “OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO – ARTIGO 42 DA 
LRF”. 
 
Por oportuno, registre-se que neste último ano de mandato será excluído do 
resultado superavit/deficit financeiro, além dos valores do Instituto de Previdência 
e da Câmara Municipal, o efeito dos saldos do ativo e do passivo financeiros 
referentes a convênios, por se tratar de recursos estritamente vinculados, tendo 
como base, para tanto, as informações extraídas do Sistema SIGFIS encaminhadas 
eletronicamente pelo município.” 

 

Assim, foi ressaltada na instrução a necessidade de ajuste no passivo financeiro do 

município, tendo em vista à ocorrência de cancelamentos de restos a pagar processados no exercício 

(fl. 1989v), conforme transcrito a seguir:  

 
“Isto posto, registre-se que será efetuado ajuste no passivo financeiro, uma vez que 
foi observado cancelamentos de restos a pagar processados no valor de 
R$395.321,38, conforme registrado no Quadro da Execução dos Restos a Pagar 
Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário Consolidado 
às fls. 1508, cuja obrigação já fora cumprida pelo credor, o que caracteriza a 
ilegalidade desses cancelamentos, conforme previsto no artigo 63 da Lei Federal n.º 
4.320/64. 
 
Este fato será objeto da Impropriedade e Determinação n.º 3.” 
 

Apesar de corroborar o ajuste em tela, o Ministério Público Especial não concordou com a 

Impropriedade n.º 03 proposta no Relatório Técnico, concluindo que a ilegalidade decorrente do 

cancelamento, sem justificativas, de despesas já liquidadas configura Irregularidade apta a ensejar a 

rejeição das contas, conforme transcrito a seguir (fls. 2040/2043): 

“3.4 Resultado financeiro do exercício 
 
(...), o d. Corpo Instrutivo, para a correta apuração do resultado financeiro, realizou 
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uma série de ajustes, haja vistas as inconsistências das informações constantes nos 
demonstrativos contábeis, bem como a prática de procedimentos irregulares na 
execução da despesa orçamentária. 
 
Importa destacar que, na apuração do déficit, o d. Corpo Técnico adicionou R$ 
395.321,38 ao valor do Passivo Financeiro consolidado contábil, referente aos 
Restos a Pagar Processados cancelados no exercício, sem justificativa neste 
processo conforme consta na Nota 2 acima. 
 
Constata-se, portanto, que despesas liquidadas foram irregularmente canceladas. 
Se o credor cumpriu com sua obrigação, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei 
Federal nº 4.320/64, tem o direito líquido e certo de receber pela contratação. 
 
O Manual dos Demonstrativos Fiscais 6ª Edição – aprovado pela Portaria STN nº 
553/14, estabelece que “São considerados processados os Restos a Pagar 
referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou seja, 
cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem 
ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a 
obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com a 
obrigação de pagar”. 
 
A ilegalidade da ocultação da despesa ganha ainda mais relevância pelo fato de 
prejudicar a apuração do real resultado financeiro do exercício (equíbrio fiscal), 
bem como a verificação da suficiência financeira para a cobertura das despesas 
contraídas entre 01.05.2016 e 31.12.2016, nos termos do §1º do art. 1º e art. 42, 
ambos da Lei Complementar Federal nº 101/00. 
 

Considerando que o governante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as 
razões que ensejaram tal conduta, há de se concluir que o procedimento adotado 
atenta contra os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade e 
da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CRFB/88). 
 

Esta ilegalidade consta como Impropriedade/Determinação nº 3, na proposta do d. 
Corpo Técnico. Com as devidas vênias, o Parquet entende que a sugestão não 
reflete a gravidade da conduta do gestor.  
 

O fato configura irregularidade apta a ensejar a rejeição das contas. 
 
Com efeito, tal procedimento será incluindo na conclusão deste parecer como 
Irregularidade/Determinação e, em razão disso, será excluída as correspondentes 
Impropriedade/Determinação nº 3 proposta na instrução. 
(...) 
 
9 Conclusão 
(...) 
I – Pela emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação pela Câmara 
Municipal das contas de governo da Chefe do Poder Executivo de Iguaba Grande, 
de responsabilidade da Excelentíssima Senhora Ana Grasiella Moreira Figueiredo 
Magalhães, face às IRREGULARIDADES e IMPROPRIEDADES a seguir relacionadas, 
com as respectivas Determinações e Recomendações ao atual Prefeito, para que, 
sendo o caso, determine o cumprimento aos agentes competentes da 
administração municipal, observadas as sugestões de encaminhamento. 
(...) 
IRREGULARIDADE N.º 5 
 
O município cancelou, sem justificativa apresentada neste processo, Restos a Pagar 
Processados no valor de R$ 395.321,38, após a liquidação da despesa e a assunção 
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da obrigação de pagar (artigos nº
s
 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64). A conduta 

atenta contra os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade e 
da moralidade administrativa (art. 37 da CRFB/88). 
(...)” 

 

Após a publicação do processo em Pauta Especial, o Gestor, por meio do                                       

Doc. TCE-RJ nº 30.201-9/17, às fls. 2103/2175, apresentou novos elementos com vistas ao 

saneamento das Irregularidades apontadas no Relatório Técnico. Contudo, não houve apresentação 

de razões de defesa em face das Irregularidades incluídas pelo Ministério Público Especial, conforme 

registrado na instrução às fls. 2190-v/2191. 

Assim, observo que a ocorrência de cancelamentos de restos a pagar processados, no valor 

de R$395.321,38, permaneceu no rol das Impropriedades no reexame do Corpo Instrutivo 

(Impropriedade n.º 03, fl. 2193v), enquanto o Parquet de Contas ratificou seu parecer inicial 

consignando Irregularidade, conforme a seguir (fls. 2218/2219): 

“Compulsando a peça de defesa foi possível verificar que o responsável não trouxe 
nenhum elemento ao processo na tentativa de afastar as Irregularidades n

os
 05 e 

06, apontadas por este Ministério Público Especial. 
 
Desta forma, o Parquet não tem outra alternativa a não ser manter as 
Irregularidades na conclusão do Parecer Ministerial, haja vista a inércia do 
jurisdicionado na produção de sua defesa quanto ao cancelamento, sem 
justificativa apresentada neste processo, de Restos a Pagar Processados, e à 
situação irregular do regime próprio de previdência social.” 

 

Não obstante, em razão do envio de razões de defesa complementares por meio do                                      

Doc. TCE/RJ n.º 3.589-6/18, o Corpo Instrutivo reexaminou a questão, conforme a seguir                           

(fls. 2550v/2551):  

 

IRREGULARIDADE N.º 5 – (incluída pelo Ministério Público Especial) 

O município cancelou, sem justificativa apresentada neste processo, Restos a Pagar 
Processados no valor de R$ 395.321,38, após a liquidação da despesa e a assunção 
da obrigação de pagar (artigos nºs 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64). A conduta 
atenta contra os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade e 
da moralidade administrativa (art. 37 da CRFB/88). 

Razões de Defesa: Inicialmente cumpre mencionar que se trata de irregularidade 
inserida pelo Ministério Público Especial – MPE.  

Em relação aos restos a pagar cancelados, a responsável argumenta que o fato 
deve ser tratado como ressalva e determinação, informando que este foi o 
tratamento dado ao Município de Japeri, nos autos do Processo TCE-RJ nº 206.020-
5/17. 



TCE-RJ 
PROCESSO N.º 205.437-5/17 
RUBRICA                    FLS.  

AC08 

Análise: Analisando o citado processo, verifica-se, de fato, que o Plenário deste 
Tribunal decidiu por não considerar o cancelamento de restos a pagar processados 
como uma irregularidade, mantendo a ressalva proposta pelo Corpo Instrutivo. De 
outro lado, a análise levada a efeito pelo Corpo Instrutivo nestes autos às fls. 1989v 
considerou a falha em questão como uma impropriedade, a qual será mantida na 
conclusão desta Instrução. 

Por sua vez, o Parquet de Contas reitera, em seu parecer final, que o cancelamento indevido 

de restos a processados deverá permanecer como Irregularidade apta a ensejar a Emissão de 

Parecer Prévio Contrário à aprovação das contas, conforme a seguir (fls. 2572/2575):  

“2.5. Cancelamento indevido de restos a pagar processados. 

IRREGULARIDADE N.º 05 

O município cancelou, sem justificativa apresentada neste processo, Restos a 
Pagar Processados no valor de R$ 395.321,38, após a liquidação da despesa e a 
assunção da obrigação de pagar (artigos nº

s
 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64). A 

conduta atenta contra os princípios constitucionais da transparência, da 
impessoalidade e da moralidade administrativa (art. 37 da CRFB/88). 

No que se refere à Irregularidade apontada por este Ministério Público Especial 
quanto ao cancelamento sem justificativa de restos a pagar de despesas liquidadas, 
foi possível verificar, por ocasião da defesa apresentada nesta Corte em 
08.12.2017, às quais passaram a integrar este processo por meio dos Documentos 
TCE-RJ n

o
 30.201-9/17 (fls. 2104/2175)., que o responsável não trouxe nenhum 

elemento na tentativa de afastar a sobredita ocorrência. 

Nesta fase processual a responsável pelas contas informa, ao apresentar a sua 
defesa, o transcrito a seguir, de forma resumida pela instância instrutiva: 

Razões de Defesa: Inicialmente cumpre mencionar que se trata de irregularidade 
inserida pelo Ministério Público Especial – MPE.  

Em relação aos restos a pagar cancelados, a responsável argumenta que o fato 
deve ser tratado como ressalva e determinação, informando que este foi o 
tratamento dado ao Município de Japeri, nos autos do Processo TCE-RJ nº 206.020-
5/17. 

Após analisar a informação da responsável pelas contas o Corpo Técnico se 
manifesta no seguinte sentido: 

Análise: Analisando o citado processo, verifica-se, de fato, que o Plenário deste 
Tribunal decidiu por não considerar o cancelamento de restos a pagar processados 
como uma irregularidade, mantendo a ressalva proposta pelo Corpo Instrutivo. De 
outro lado, a análise levada a efeito pelo Corpo Instrutivo nestes autos às fls. 1989v 
considerou a falha em questão como uma impropriedade, a qual será mantida na 
conclusão desta Instrução. 

A Unidade Técnica entende tal fato como Impropriedade, e nesse ponto ouso 
discordar pelas razões já consignadas no Parecer exarado em 27.11.2017, senão 
vejamos: 

Importa destacar que, na apuração do déficit, o d. Corpo Técnico adicionou R$ 
395.321,38 ao valor do Passivo Financeiro consolidado contábil, referente aos 
Restos a Pagar Processados cancelados no exercício, sem justificativa neste 
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processo conforme consta na Nota 2 acima. 

Constata-se, portanto, que despesas liquidadas foram irregularmente canceladas. 
Se o credor cumpriu com sua obrigação, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei 
Federal nº 4.320/64, tem o direito líquido e certo de receber pela contratação. 

O Manual dos Demonstrativos Fiscais 6ª Edição – aprovado pela Portaria STN nº 
553/14, estabelece que “São considerados processados os Restos a Pagar 
referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou seja, 
cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem 
ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a 
obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com a 
obrigação de pagar”. 

A ilegalidade da ocultação da despesa ganha ainda mais relevância pelo fato de 
prejudicar a apuração do real resultado financeiro do exercício (equíbrio fiscal), 
bem como a verificação da suficiência financeira para a cobertura das despesas 
contraídas entre 01.05.2016 e 31.12.2016, nos termos do §1º do art. 1º e art. 42, 
ambos da Lei Complementar Federal nº 101/00. 

Considerando que o governante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as 
razões que ensejaram tal conduta, há de se concluir que o procedimento adotado 
atenta contra os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade e 
da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CRFB/88). 

Esta ilegalidade consta como Impropriedade/Determinação nº 3, na proposta do d. 
Corpo Técnico. Com as devidas vênias, o Parquet entende que a sugestão não 
reflete a gravidade da conduta do gestor.  

O fato configura irregularidade apta a ensejar a rejeição das contas. 

O procedimento descrito é revelador de grave irregularidade praticada na execução 
do orçamento municipal, pois houve subavaliação do Passivo Financeiro em 
31.12.2016. Despesas liquidadas foram irregularmente canceladas, em 
descumprimento ao artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64. 

A ilegalidade do cancelamento dos restos a pagar processados ganha ainda mais 
relevância pelo fato de prejudicar a apuração do real resultado financeiro do 
exercício (equilíbrio fiscal), bem como a verificação da suficiência financeira para a 
cobertura das despesas contraídas entre 01.05.2016 e 31.12.2016, nos termos do 
§1º do art. 1º e art. 42, ambos da Lei Complementar Federal nº 101/00. 

A conduta da gestora descrita nesta prestação de contas atenta contra os princípios 
constitucionais da transparência, da impessoalidade e da moralidade administrativa 
(art. 37, caput, da CRFB/88). 

Neste sentido tal ocorrência deverá permanecer na conclusão do Parecer como 
Irregularidade a ensejar a emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das 
contas haja vista que não vieram aos autos elementos capazes de elidi-la.  

Registra-se, por oportuno, que foi protocolada neste Tribunal, sob o nº 205.583-
2/18, Representação da Câmara Municipal em face da Excelentíssima Prefeita 
questionando o cancelamento de restos a pagar.” 
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Compulsando os elementos que integram o Doc. TCE/RJ n.º 5.082-2/18, em anexo, verifico 

que, relativamente ao cancelamento de restos a pagar processados, o Jurisdicionado apresentou 

novas justificativas em sua peça final de defesa, a saber: 

“(...) afirmamos, corroborados pelos documentos agora trazidos aos autos, que tais 
procedimentos de cancelamentos foram amparados por decisão administrativa 
interna baseado nos seguintes fatos: 

Fato 01 – Cancelamento de restos a pagar processados oriundos de valores não 
pagos em tempo hábil, devido ao INSS (Instituo de Seguridade Social – RGPS), uma 
vez que em razão do firmamento de parcelamento, os valores ainda pendentes 
foram confessados e inscritos em dívida fundada interna, originando a partir de 
então, uma obrigação de despesa de capital, dotação 469071 – Principal resgatado, 
esses valores foram cancelados, mesmo após regular liquidação – Valor                   
R$ 335.719,69. 

 Fato 02 – Cancelamento de restos a pagar oriundos de consignações de retenções 
de valores oriundos de prestação de serviços com retenção na fonte. Estes valores 
se deram por retenção de consignações ainda no sistema de informática de registro 
dos atos e fatos contábeis, anterior ao a implantação do Sistema CETIL, fato que, ao 
migrar os empenhos pendentes de regularização de restos processados, não se 
configurou no atual sistema a devida retenção. 

Tais valores foram recolhidos a quem de direito, a Prefeitura Municipal, cabendo 
assim, o cancelamento procedido no exercício de 2016 sob pena de duplicidade de 
valores pendentes de regularização ou até mesmo constituição de Valores de 
passivos inexistentes de direito e de fato  - R$ 59.601,69. 

Da análise dos documentos acostados sobre o caso em tela (Documentos 10, 11 e 
12 – Anexo), pode ser confirmado que o cancelamento de restos a pagar 
processados não suspendeu o direito adquirido do credor, e sim, deu legalidade a 
um cancelamento de passivos que já não mais obrigava o Ente a recolher, em razão 
dos procedimentos adotados a cada fato.” (Grifei) 

 

Observo, ainda, que foram encaminhados comprovantes de parcelamento de débito 

efetuado no exercício de 2016 junto à Secretaria da Receita Federal, porém a referida 

documentação não demonstra com exatidão a inclusão no referido parcelamento efetuado pela 

Prefeitura dos restos a pagar processados cancelados oriundos de valores não pagos ao INSS, no 

montante de R$335.719,69, conforme mencionado na defesa do Jurisdicionado. 

No que tange ao montante de R$59.601,69, observo que o Jurisdicionado não apresentou 

nenhuma documentação comprobatória, motivo pelo qual entendo que as razões finais de defesa 

apresentadas não devem prosperar. 

Contudo, em que pese a não comprovação da legalidade do cancelamento de restos a pagar 

processados, o montante envolvido de R$395.321,38 representa 0,43% da despesa empenhada no 

exercício de 2016 (R$91.495.780,61) e, ainda, comparando os cancelamentos com o Orçamento 
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Final do Município de R$100.533.192,78, apura-se um percentual de apenas 0,39%. Portanto, em 

face da inexpressiva materialidade dos cancelamentos efetuados, entendo que, no caso específico, 

tal fato possa ser objeto de ressalva à perfeita regularidade da Prestação de Contas do Governo 

Municipal de Iguaba Grande. 

Dessa forma, em discordância com o Ministério Público Especial e de acordo com o sugerido 

pelo Corpo Técnico, farei constar RESSALVA e DETERMINAÇÃO na conclusão de meu voto. 

Em prosseguimento, ao realizar a análise do resultado financeiro do Poder Executivo do 

Município de Iguaba Grande no exercício de 2016, o Corpo Técnico apurou, inicialmente, um deficit 

de R$7.373.449,93, como segue:  

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado - fls. 1512-1514, Balanço Patrimonial do RPPS - fls. 1065 -1066, Anexo 17 do RPPS 
– fls. 1069, Balanço Patrimonial da Câmara - fls. 1607 e 1609-1610 e Relatório de Convênio extraído do Sigfis – fls. 1921-1922. 
Nota 1: Devido a inconsistências no Quadro dos Ativos e Passivos foi considerado no Ativo Financeiro Consolidado o valor 
registrado na conta Caixa e Equivalente de Caixa e Investimentos e Aplicações Financeiras do Balanço Patrimonial Consolidado 
(R$65.842.127,92). 
 
Nota 2:  Ajuste do Passivo Financeiro Consolidado: 

              Passivo Financeiro (fls. 1512)                                                                           R$27.099.052,86 

              (+) Cancelamento de Despesas de Restos a Pagar Processados (fls. 1508)   R$395.321,38 

              (=) Total do Passivo Financeiro Ajustado                                                           R$27.494.374,24 

 
Nota 3: Devido a inconsistência no quadro dos ativos e passivos do RPPS, foi considerado no Ativo Financeiro RPPS o valor 
registrado na conta Caixa e Equivalente de Caixa (R$260.083,43) e Investimentos e Aplicações Financeiras de curto prazo do 
Balanço Patrimonial RPPS (R$45.770.935,62) totalizando o montante de (R$46.031.019,05). 
Nota 4: No Passivo Financeiro do RPPS foram utilizados valores das consignações (R$40.171,92), dos restos a pagar de anos 
anteriores (R$29.610,47) e restos a pagar do exercício (R$ 58.235,16) evidenciados no anexo 17 (fls. 1069). 
Nota 5: No Passivo Financeiro da Câmara (fls. 1607) foi considerado o valor registrado na conta obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo. 

 

Conforme se verifica no quadro anterior, o Gestor do município de Iguaba Grande não 

alcançou o equilíbrio financeiro no final do mandato, descumprindo o disposto no § 1º do artigo 1º 

da Lei Complementar Federal nº 101/00, fato considerado na Irregularidade n.º 01  (fls. 2025v/2026) 

do Relatório Técnico inicial. 

O Corpo Instrutivo destacou que foram emitidos ALERTAS nas Prestações de Contas de 

Governo dos exercícios 2014 e 2015, procs. TCE-RJ nº 210.969-1/15 e 209.819-3/16, informando ao 

Gestor à época, Sra. Ana Grasiella Moreira Figueiredo Magalhães, que, persistindo a situação de 

APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 

Descrição 
Consolidado 

(A) 

Regime Próprio 
de Previdência 

(B) 

Câmara Municipal 
(C) 

Convênios 
(D) 

Valor considerado                  
E = A-B-C-D 

Ativo financeiro 65.842.127,92 46.031.019,05 6.893,17 471.213,13 19.333.002,57 

Passivo financeiro 27.494.374,24 128.017,55 459.904,19 200.000,00 26.706.452,50 

Deficit Financeiro 38.347.753,68 45.903.001,50 -453.011,02 271.213,13 -7.373.449,93 
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deficit até o final de seu mandato, este Tribunal se pronunciaria pela emissão de Parecer Prévio 

Contrário à aprovação de suas contas (Fls. 1990v).  

O Ministério Público Especial se coaduna com a conclusão do Corpo Técnico de que o deficit 

financeiro deva ser motivo de Irregularidade, conforme a seguir (fls. 2040/2043):  

“3.4 Resultado financeiro do exercício 

No final do exercício, o município apresentou Déficit Financeiro da ordem de R$ 
7.373.449,93, conforme apuração constante de fl. 2196-v, não atendendo ao 
equilíbrio financeiro previsto §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 
101/2000: 

(...) 

Alinho-me com o d. Corpo Técnico (fl.1990-v) para concluir que o déficit financeiro 
apurado no final do mandato revela que o gestor não obteve êxito em observar o 
necessário equilíbrio fiscal, estatuído no art. 1º, § 1º, da LRF, o que constitui 
irregularidade grave a inquinar estas contas.” 

 

Após a publicação do processo em Pauta Especial, a Sra. Ana Grasiella Moreira Figueiredo 

Magalhães enviou esclarecimentos acerca da infringência em questão, de acordo com o teor de                  

fls. 2106/2109 do Doc. TCE-RJ nº 30.201-9/17. 

O Corpo Instrutivo ao compulsar os elementos trazidos aos autos pelo jurisdicionado, assim 

se manifesta (fls. 2180/2181v): 

 

“IRREGULARIDADE N.º 01  
Deficits financeiros ao longo da gestão que, em 2016, término do mandato, 
culminou com o montante de R$7.373.449,93, indicando a não adoção de ações 
planejadas com o intuito de alcançar o equilíbrio financeiro necessário ao 
atendimento do § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00. 

 
Razões de Defesa: às fls. 2106-2108, a defendente informou que ocorreram duas 
situações que deveriam ser consideradas, com a consequente revisão dos cálculos 
que culminaram com a apuração do deficit, quais sejam: 
 
- Por falha do setor contábil, vários empenhos emitidos por estimativa não foram 
anulados quando dos encerramentos dos exercícios de 2015 e 2016, no montante 
de R$2.484.681,58, conforme as relações apresentadas às fls. 2116-2124, 
impactando negativamente na apuração do resultado, contribuindo para o deficit 
de R$7.373.449,93.   
 
- Há empenhos não pagos decorrentes de convênios, no total de R$5.154.785,21, 
conforme as relações anexadas às fls. 2125-2139, que deveriam ter sido excluídos 
quando da apuração do Passivo Financeiro ajustado. 
 
A tabela seguinte resume as situações apontadas pela defesa: 
 

Discriminação Valores em reais Documentos 
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(R$) Comprobatórios 

Empenhos Emitidos por Estimativa – Exercício de 2015 1.064.686,88 2119-2124 

Empenhos Emitidos por Estimativa – Exercício de 2016 1.419.994,70 2116-2118 

Subtotal 2.484.681,58  

Empenhos referentes a convênios, inscritos em RP e lançados 
no Passivo Financeiro 

5.154.785,21 2125-2139 

Total Geral 7.639.466,79  

 
Ao ver da defendente, com a realização dos ajustes cabíveis em razão das situações 
mencionadas, não haveria deficit, mas sim um superavit financeiro na ordem de 
R$66.016,75, senão vejamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aj
ustes: 
(1) Passivo Financeiro (R$27.494.374,24) menos os empenhos emitidos por estimativa (R$2.484.681,58) = 
R$25.009.692,66; 
(2) Empenhos não pagos referentes a convênios, inscritos em RP, lançados no Passivo Financeiro (R$5.154.785,21). 
 

Análise: relativamente aos empenhos emitidos por estimativa, que indevidamente 
não teriam sido ser anulados pelo setor de contabilidade, entende-se que não 
poderão ser excluídos dos cálculos, como quer a defendente, já que de acordo com 
os elementos carreados ao processo, não há comprovação de que realmente 
pudessem ser anulados. 
 
É válido o cancelamento de parte do saldo de empenho emitido por estimativa, na 
hipótese de não ser utilizado todo o montante empenhado. Ou seja, é possível o 
cancelamento do saldo que não foi utilizado (saldo residual do empenho), se 
comprovada a sua desnecessidade. 
Porém, no caso em apreço, a defesa fez juntar somente as relações dos empenhos 
emitidos por estimativa com os respectivos saldos, não sendo anexado nenhum 
outro documento que pudesse comprovar que de fato se trataram de saldos 
efetivamente não utilizados em 2015 e 2016. 
 
A defesa poderia ter aproveitado a oportunidade para apresentar algum 
documento contábil que comprovasse que os saldos residuais foram cancelados 
nos exercícios seguintes.  
 
Até mesmo em relação aos empenhos referentes ao exercício de 2016, que são 
mais recentes, a defendente poderia ter apresentado a relação dos eventuais 
cancelamentos, tendo em vista que a sua defesa foi protocolada em dezembro de 
2017, ou seja, onze meses após o encerramento do exercício. Contudo, nada foi 
apresentado nesse sentido, motivo pelo qual não serão suprimidos do Passivo 
Financeiro os R$2.484.681,58. 
 
No que tange aos empenhos a pagar oriundos de convênios, que foram 
incorporados ao Passivo Financeiro, no montante de R$5.154.785,21, conforme as 
relações contábeis juntadas às fls. 2125-2139, apresentadas pela defendente, 
entende-se que assiste razão parcial à mesma. 
 
Isso porque há casos de convênios que possuem natureza rotineira, ou seja, são 
repasses que foram efetuados de forma regular, motivo pelo qual os encargos 
respectivos, registrados no Passivo Financeiro, não devem ser excluídos para efeito 

APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 

Descrição 
Consolidado 

Regime Próprio 
de Previdência 

Câmara 
Municipal 

Convênios 
Valor 

considerado                  
E = A-B-C-D (A) (B) (C) (D) 

Ativo 
financeiro 

65.842.127,92 46.031.019,05 6.893,17 471.213,13 19.333.002,57 

Passivo 
financeiro 

(1) 25.009.692,66 128.017,55 459.904,19 (2) 5.154.785,10 19.266.985,82 

Superavit 
Financeiro 

40.832.435,26 45.903.001,50 -453.011,02 -4.683.571,97 66.016,75 
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da apuração do resultado. É o caso dos repasses oriundos do PNAE, PNATE, Brasil 
Alfabetizado e Brasil Carinhoso. 
 
Na prática, são compromissos normais do ente, como tanto outros, motivo pelo 
qual devem ser mantidos no Passivo Financeiro para efeito da apuração do 
Resultado. Tais encargos totalizaram R$370.398,83. 
Por outro lado, os compromissos registrados no Passivo Financeiro, atrelados a 
convênios esporádicos, totalizaram R$4.784.386,38, sendo esse o montante que 
deverá ser excluído para efeito de apuração do Resultado Financeiro, conforme o 
quadro seguinte: 
 

Empenhos a Pagar  
Resultantes de Convênios 

Saldos do Passivo 
Financeiro a serem 

quitados com os 
respectivos 
Convênios 

Compromissos 
oriundos de 
convênios 

REGULARES 

Compromissos 
Oriundos de 

convênios 
ESPORÁDICOS 

53 – (título não identificado) 98.811,32 98.811,32 ] 

113- Recursos PNDE - PNAE 233.870,75 233.870,75 - 

114 - Recursos FNDE - PNATE 15.000,00 15.000,00 - 

279 - Transf. FNDE - Brasil Alfabetizado 354,69 354,69 - 

298 - Transf. Conv. nº 700396-2001-Educação 5.850,28 - 5.850,28 

300 - Conv. Desassoriação da Lagoa 1.681.819,65 - 1.681.819,65 

310 - Cobert. Esc. C. Moacir CR1016036-01/2014 183.575,94 - 183.575,94 

311 - CR-1018438-49/14 - Floriano Peixoto 313.319,60 - 313.319,60 

312 - CR-1016282-00/11 - Colimerio e Genésio 349.226,76 - 349.226,76 

313 - Aquisição de Máquinas - CR1019660-67/14 256.216,70 - 256.216,70 

323 - PAC2 - PROINF-Constru Creche - Vila Nova 1.266.629,61 - 1.266.629,61 

339 - Brasil Carinhoso 22.362,07 22.362,07 - 

341 - Confecção de Prótese Dentária 42.630,00 - 42.630,00 

342 - Aquisição de Retro Escavadeira 329.550,00 - 329.550,00 

344 - MS-03581.920000/1140-01 292.147,84 - 292.147,84 

347 - MS-03581.920000/1140-04 63.420,00 - 63.420,00 

Total 5.154.785,21 370.398,83 4.784.386,38 

Fonte: Relação dos empenhos a pagar tendo como fonte convênios – fls. 2125-2139. 
Nota: os empenhos a pagar decorrentes do convênio número 53 não foram identificados com precisão pela defendente. 
Em razão desse fato, entendeu-se prudente considera-los como decorrentes de convênio regular. 

 
Diante do exposto e considerando a procedência parcial dos argumentos 
apresentados, será efetuado o reexame dos tópicos “5) RESULTADO DO 
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO” (fls. 1989-1991) e “7) OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS 
EM FINAL DE MANDATO ARTIGO 42 DA LRF” – fls. 2017v-2021, no fim desta 
instrução, à luz das informações apresentadas.” 

 

 Dessa forma, em razão do acolhimento parcial das razões de defesa apresentadas, o Corpo 

Instrutivo reformulou a análise do resultado do “Superavit/deficit financeiro”, conforme a seguir                  

(fls. 2185v/2187v):  

“Em razão do exposto, na sequência serão reformuladas as análises do resultado do 
superavit/deficit financeiro e do cumprimento do artigo 42, da Lei Complementar 
nº 101/2000 (LRF), tendo em vista os novos documentos carreados ao processo, 
conforme ressaltado na análise efetuada em face da irregularidade nº 1. 
 
RESULTADO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 
 
(...) 
 
A seguir demonstra-se o resultado superavit/deficit financeiro ajustado: 

APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 



TCE-RJ 
PROCESSO N.º 205.437-5/17 
RUBRICA                    FLS.  

AC08 

Descrição 
Consolidado 

(A) 

Regime Próprio 
de Previdência 

(B) 

Câmara 
Municipal 

(C) 

Convênios 
(D) 

Valor 
considerado                  
E = A-B-C-D 

Ativo 
financeiro 

65.842.127,92 46.031.019,05 6.893,17 471.213,13 19.333.002,57 

Passivo 
financeiro 

27.494.374,24 128.017,55 459.904,19 4.784.386,38 22.122.066,12 

Deficit 
Financeiro 

38.347.753,68 45.903.001,50 -453.011,02 -4.313.173,25 -2.789.063,55 

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado - fls. 1512-1514, Balanço Patrimonial do RPPS - fls. 1065 -1066, Anexo 17 do 
RPPS – fls. 1069, Balanço Patrimonial da Câmara - fls. 1607 e 1609-1610 e relação apresentada pela defesa, referente a 
empenhos a pagar oriundos de convênios (fls. 2125-2139). 
 
Nota 1: Devido a inconsistências no Quadro dos Ativos e Passivos foi considerado no Ativo Financeiro Consolidado o 
valor registrado na conta Caixa e Equivalente de Caixa e Investimentos e Aplicações Financeiras do Balanço Patrimonial 
Consolidado (R$65.842.127,92). 
 
Nota 2:  Ajuste do Passivo Financeiro Consolidado: 

              Passivo Financeiro (fls. 1512)                                                                               R$27.099.052,86 

              (+) Cancelamento de Despesas de Restos a Pagar Processados (fls. 1508)             R$395.321,38 

              (=) Total do Passivo Financeiro Ajustado                                                           R$27.494.374,24 

 
Nota 3: Devido a inconsistência no quadro dos ativos e passivos do RPPS, foi considerado no Ativo Financeiro RPPS o 
valor registrado na conta Caixa e Equivalente de Caixa (R$260.083,43) e Investimentos e Aplicações Financeiras de 
curto prazo do Balanço Patrimonial RPPS (R$45.770.935,62) totalizando o montante de (R$46.031.019,05). 
 
Nota 4: No Passivo Financeiro do RPPS foram utilizados valores das consignações (R$40.171,92), dos restos a pagar de 
anos anteriores (R$29.610,47) e restos a pagar do exercício (R$ 58.235,16) evidenciados no anexo 17 (fls. 1069). 
 
Nota 5: No Passivo Financeiro da Câmara (fls. 1607) foi considerado o valor registrado na conta obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo. 
 
Nota 6: Foi excluído do Passivo Financeiro o montante correspondente a R$4.784.386,38, constante da relação 
apresentada pela defendente, anexada às fls. 2125-2139, tendo em vista tratar-se de empenhos a pagar atinentes a 
convênios esporádicos (os empenhos decorrentes de convênios regulares foram mantidos, pelos motivos 
anteriormente expostos). A instrução anterior, às fls. 1990, havia considerado o valor total dos empenhos a pagar 
referentes aos convênios, lançado nos arquivos da Deliberação TCE-RJ nº 248/2008 (R$200.000,00). 

 

Importa destacar, ainda, que o deficit ora apurado reflete apenas o resultado 
alcançado ao final da gestão, não estando contempladas as demais obrigações 
contraídas que serão objeto de análise no presente relatório em tópico próprio 
denominado “OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO – ARTIGO 42 DA 
LRF”. 
(....) 
 
Por fim, conclui-se, conforme constatado anteriormente, que o município de 
IGUABA GRANDE não alcançou o equilíbrio financeiro no final do mandato, não 
sendo observado o disposto no §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 
101/00. 
 
Destaca-se que foi emitido alerta nos exercícios anteriores, 2014 e 2015, nas 
respectivas Prestações de Contas de Governo, informando ao Gestor que, 
persistindo a situação de reiterados deficit até o final de seu mandato, o Tribunal se 
pronunciaria pela emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação de suas contas.  
 
Desta forma, este item será mantido na conclusão do presente relatório como 
Irregularidade e Determinação. 

       (...)” 

Na mesma linha foi o posicionamento do Ministério Público Especial ao corroborar o 

reexame do Corpo Técnico, como segue (fls. 2205/2210):   

“2.1.  Deficit financeiro apurado no final do exercício 
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IRREGULARIDADE N.º 1  
Deficits financeiros ao longo da gestão que, em 2016, término do mandato, 
culminou com o montante de R$7.373.449,93, indicando a não adoção de ações 
planejadas com o intuito de alcançar o equilíbrio financeiro necessário ao 
atendimento do § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00. 
 
O Corpo Técnico apresenta a linha de defesa do jurisdicionado quanto ao déficit 
financeiro apurado no exercício: 
(...) 
 
Destaca-se que a instância instrutiva, com base nos documentos juntados aos autos 
às fls. 2125/2140, que evidenciam os empenhos a pagar, em 31.12.2016, tendo 
como fonte de recursos convênios, entende que as argumentações apresentadas 
pelo responsável pelas contas merecem o acolhimento parcial e que os valores 
relativos a convênios esporádicos devem ser expurgados do Passivo Financeiro para 
efeito de apuração do Resultado Financeiro pelos motivos anteriormente expostos.  
 
Como consequência o Corpo Técnico elaborou novos cálculos, reduzindo o valor do 
deficit financeiro de R$7.373.449,93 para R$ 2.789.063,55, valor que é 
consubstanciado pelo Ministério Publico Especial, considerando os cálculos a seguir 
(fl. 2186-v): 
(...) 
 

A Lei de Responsabilidade Fiscal veio exatamente para direcionar a gestão pública 
na busca incessante do equilíbrio fiscal. Já no seu artigo 1º dispõe que para isto é 
necessária ação planejada e transparente e rígido controle na execução 
orçamentária e financeira, que possibilite a prevenção de riscos e a correção de 
desvios, “mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 
despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”. 
 
O cumprimento da LRF deve ser verificado bimestralmente pelo Relatório Resumido 
de Execução Orçamentária – RREO e quadrimestralmente pelo Relatório da Gestão 
Fiscal – RGF (artigos 52 a 55 da LRF), inclusive, sendo obrigatória a avalição do 
cumprimento das metas fiscais, apuradas em cada quadrimestre, por meio de 
audiência pública, nos termos do § 4, art. 9º da mesma Lei. 
 
Esta Corte, na sua missão constitucional de controle externo, em especial, quando 
da apreciação das contas anuais, do exame dos relatórios da LRF e das auditorias 
realizadas, vem ao longo dos anos apontando irregularidades, impropriedades e 
situações de descontroles nas administrações púbicas municipais e cobrando a 
adoção de medidas para as suas correções.  
 

O certo é que o estrangulamento das finanças da União, do estado do Rio de 
Janeiro e dos municípios não é fruto do acaso, não foi surpresa e nem era 
imprevisível, tendo em vista a falta de ações concretas de ajuste fiscal destes entes, 
ante o baixo crescimento econômico nacional dos últimos anos, que tem reflexos 
diretos na arrecadação da receita. 
 

Por todo o exposto, as razões de defesa apresentadas não foram suficientes para 
alterar o posicionamento deste Parquet, razão pela qual ratifica a proposição 
anteriormente emitida, relativamente à Irregularidade de desequilíbrio fiscal 
apresentada nas contas do município em apreço.” 
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Contudo, em razão do envio de razões de defesa suplementares por meio do                                      

Doc. TCE/RJ n.º 3.589-6/18, o Corpo Instrutivo reexaminou a questão, conforme transcrito a seguir 

(fls. 2544/2545):  

IRREGULARIDADES 

IRREGULARIDADE N.º 01  

Deficits financeiros ao longo da gestão que, em 2016, término do mandato, 
culminou com o montante de R$2.789.063,55, indicando a não adoção de ações 
planejadas com o intuito de alcançar o equilíbrio financeiro necessário ao 
atendimento do §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00. 

(....) 

Razões de Defesa para as IRREGULARIDADES nºs 01 e 04: Inicialmente, a 
defendente tece diversas considerações a respeito das obrigações inerentes à 
Administração Pública, a qual deve atuar visando à satisfação do interesse público e 
no controle dos gastos, evitando a prática de atos irregulares, ilegítimos e lesivos ao 
cidadão e à coletividade, bem como quanto à atuação do Tribunal de Contas. 

Assim como nas razões de defesa anteriormente apresentadas, argumenta que os 
empenhos estimativos não anulados ao final do exercício não deveriam compor o 
passivo (obrigações) para efeito do cálculo do equilíbrio financeiro. Porém, nesta 
oportunidade, informa que o serviço de contabilidade revendo seus assentamentos 
quanto à constituição do passivo financeiro, promoveu o cancelamento de diversos 
saldos de empenhos cujas despesas não se concretizaram, ou seja, de despesas que 
não sofreram o devido processo legal de liquidação. 

Nesta esteira, informa que tal anulação de empenhos se deu no valor total de 
R$4.752.170,22, e que juntou aos autos as devidas notas de anulações. 

Em prosseguimento, quanto à composição do passivo financeiro, no que concerne 
aos valores restituíveis, alega que as contas inerentes ao ISS, IRRF e FALTAS 
representam o passivo no ato do registro, entretanto, ao compensar o lançamento 
contábil extra com a inscrição financeira das receitas dessas consignações, os 
respectivos valores são baixados do passivo. Dessa maneira, a responsável entende 
que os seguintes valores devem ser excluídos do passivo financeiro, por não 
constituir obrigação financeira do ente: 

Receitas Valor 

IRRF 1.634.595,83 

ISS 201.350,06 

FALTAS 441.423,84 

Total 2.277.369,73 

 
Por fim, a responsável alega que procedidos os devidos ajustes, o Município teria 
um superávit financeiro superior a R$4.240.476,00, atendendo ao que dispõe o §1º 
do art. 1º, bem como o art. 42 da LRF.  
 
Análise: Por ocasião da presente defesa, a defendente encaminha a relação 
contábil dos empenhos que informa serem inerentes àqueles não liquidados 
cancelados, inerentes aos exercícios de 2013 a 2016, no valor total de 
R$4.752.170,22 (fls. 2259/2262), bem como cópias das notas de anulações dessas 
despesas às fls. 2263/2412. Assim, considerando que, ainda que tardio, foram 
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efetuadas as anulações dos empenhos estimativos de exercícios anteriores cujos 
saldos não foram utilizados, o montante ora mencionado será excluído do valor 
total do passivo financeiro em novo cálculo que será realizado por esta 
Coordenadoria. 
 
Ainda, com relação à composição do passivo financeiro, quanto aos valores 
restituíveis, procede o alegado pela defendente, de que as contas inerentes ao ISS, 
IRRF e FALTAS representam receita do Município. Examinando o Balancete Contábil 
de Verificação às fls. 1534/1562, verifica-se que os valores mencionados pela 
responsável encontram-se corretos, a saber:  
 

Receitas Valor (R$) Fls.  

IRRF 1.634.595,83 1546 

ISS 201.350,06 1546 

FALTAS 441.423,84 1547 

Total 2.277.369,73  

Dessa forma, o valor de R$2.277.369,73 também será excluído do montante do 
passivo financeiro, para efeito da análise do disposto no §1º do art. 1º c/c o art. 42 
da Lei Complementar nº 101/00. 

Em face do exposto, e considerando a análise já levada a efeito na Instrução às fls. 
2179/2198 serão procedidas novas análises do resultado do superavit/deficit 
financeiro (§1º do artigo 1º) e do disposto no artigo 42, ambos da Lei 
Complementar nº 101/2000 (LRF), tendo em vista as razões de defesa apresentadas 
nesta ocasião. 

Assim, promovendo novos ajustes no passivo financeiro do Município, em consequência dos  

valores justificados pelo Gestor através de suas razões de defesa complementares, o Corpo 

Instrutivo apurou que houve superávit financeiro, conforme a seguir (fls. 2545/2546):   

“RESULTADO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 

A seguir demonstra-se o resultado superavit/deficit financeiro ajustado: 

 

APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 

Descrição 
Consolidado 

(A) 

Regime 
Próprio de 

Previdência 
(B) 

Câmara 
Municipal 

(C) 

Convênios 
(D) 

Valor 
considerado                  
E = A-B-C-D 

Ativo 
financeiro 

65.842.127,92 46.031.019,05 6.893,17 471.213,13 19.333.002,57 

Passivo 
financeiro 

20.464.834,29 128.017,55 459.904,19 4.784.386,38 15.092.526,17 

Superavit 
Financeiro 

45.377.293,63 45.903.001,50 -453.011,02 -4.313.173,25 4.240.476,40 

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado - fls. 1512-1514, Balanço Patrimonial do RPPS - fls. 1065 -1066, Anexo 17 do 
RPPS – fls. 1069, Balanço Patrimonial da Câmara - fls. 1607 e 1609-1610, relação apresentada pela defesa, referente a 
empenhos a pagar oriundos de convênios (fls. 2125-2139) e de restos a pagar não liquidados cancelados (fls. 
2259/2262). 
 
Nota 1: Devido a inconsistências no Quadro dos Ativos e Passivos foi considerado no Ativo Financeiro Consolidado 
o valor registrado na conta Caixa e Equivalente de Caixa e Investimentos e Aplicações Financeiras do Balanço 
Patrimonial Consolidado (R$65.842.127,92). 

 
Nota 2:  Ajuste do Passivo Financeiro Consolidado: 

              Passivo Financeiro (fls. 1512)                                                             R$27.099.052,86 

    (+) Cancelamento de Despesas de Restos a Pagar Processados (fls. 1508)      R$395.321,38 
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    (-) Anulações de saldos não utilizados de empenhos estimativos (fls. 2259/2262)   R$4.752.170,22 

    (-) Contas do passivo que configuram receita do Município (IRRF, ISS e FALTAS – fls. 2415/2416)    R$2.277.369,73 

    (=) Total do Passivo Financeiro Ajustado                                    R$20.464.834,29 

Nota 3: Devido a inconsistência no quadro dos ativos e passivos do RPPS, foi considerado no Ativo Financeiro RPPS 
o valor registrado na conta Caixa e Equivalente de Caixa (R$260.083,43) e Investimentos e Aplicações Financeiras 
de curto prazo do Balanço Patrimonial RPPS (R$45.770.935,62) totalizando o montante de (R$46.031.019,05). 

 
Nota 4: No Passivo Financeiro do RPPS foram utilizados valores das consignações (R$40.171,92), dos restos a pagar 
de anos anteriores (R$29.610,47) e restos a pagar do exercício (R$ 58.235,16) evidenciados no anexo 17 (fls. 1069). 
 
Nota 5: No Passivo Financeiro da Câmara (fls. 1607) foi considerado o valor registrado na conta obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo. 

 
Nota 6: Foi excluído do Passivo Financeiro o montante correspondente a R$4.784.386,38, constante da relação 
apresentada pela defendente, anexada às fls. 2125-2139, tendo em vista tratar-se de empenhos a pagar atinentes a 
convênios esporádicos (os empenhos decorrentes de convênios regulares foram mantidos, pelos motivos 
anteriormente expostos). A instrução inicial, às fls. 1990, havia considerado o valor total dos empenhos a pagar 
referentes aos convênios, lançado nos arquivos da Deliberação TCE-RJ nº 248/2008 (R$200.000,00). 

 

Importa destacar, ainda, que o superavit ora apurado reflete apenas o resultado 
alcançado ao final da gestão, não estando contempladas as demais obrigações 
contraídas que serão objeto de análise no presente relatório em tópico próprio 
denominado “OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO – ARTIGO 42 DA 
LRF”. 

Por fim, conclui-se, conforme constatado anteriormente, que o município de 
IGUABA GRANDE alcançou o equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do 
§1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00. 

Adiante, apresenta-se a evolução do resultado do superavit/deficit financeiro do 
município desde o exercício de 2012: 

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS 

Gestão anterior Gestão atual 

2012 2013 2014 2015 2016 

4.417.185,48 4.329.200,65 -633.442,04 -502.326,40 4.240.476,40 

 

O douto Ministério Público Especial opinou no mesmo sentido do Corpo Instrutivo, excluindo 

a Irregularidade atinente ao deficit financeiro do seu Parecer final (fls. 2565/2568). 

Registro minha parcial divergência em relação ao superávit financeiro demonstrado no 

Relatório Técnico, corroborado pelo Parquet de Contas, no tocante ao ajuste do passivo oriundo de 

convênios no total de R$4.784.386,38, uma vez que, por ocasião da análise da primeira defesa 

apresentada pelo Jurisdicionado, os empenhos a pagar resultantes de convênios considerados não 

“esporádicos” pelo Corpo Instrutivo, no total de R$370.398,83 (fls. 2180v/2181v), não foram 

deduzidos para efeito de apuração do resultado do exercício, conforme demonstrado à fl. 2186v, 

entretanto, por se tratar de recursos estritamente vinculados, entendo que tal exclusão do passivo 

financeiro consolidado se faz necessária. 

Dessa forma, com base na análise do Corpo Instrutivo, demonstro a seguir o resultado 

financeiro ajustado:  
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APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 

Descrição 
Consolidado 

(A) 

Regime Próprio de 
Previdência 

(B) 

Câmara 
Municipal 

(C) 

Convênios  
(D) 

Valor considerado                  
E = A-B-C-D 

Ativo financeiro 65.842.127,92 46.031.019,05 6.893,17 471.213,13 19.333.002,57 

Passivo financeiro  20.464.834,29 128.017,55 459.904,19 5.154.785,21 14.722.127,34 

superávit 
Financeiro 

45.377.293,63 45.903.001,50 -453.011,02 -4.683.572,08  4.610.875,23 

Obs.: Empenhos a Pagar Resultantes de Convênios = R$4.784.386,38 (convênios “esporádicos”) + R$370.398,83 (convênios 
“regulares”) = R$ 5.154.785,21, fls. 2181v 

 Conforme se verifica, o município de Iguaba Grande alcançou o equilíbrio financeiro em 

2016, cumprindo o disposto no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 101/00. 

Assim, apresenta-se a evolução do resultado do “superavit/deficit financeiro” do município 

desde o exercício de 2012: 

 

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS 

Gestão anterior Gestão atual 

2012 2013 2014 2015 2016 

4.417.185,48 4.329.200,65 -633.442,04 -502.326,40 4.610.875,23 

 

 Por fim, ainda no tocante ao presente tópico, o Corpo Instrutivo assinalou inconsistência no 

registro dos valores evidenciados no “Demonstrativo do Superavit/Deficit Financeiro do Exercício” 

no Balanço Patrimonial (fls. 1513/1514), uma vez que o resultado final apurado no mesmo não 

guarda paridade com a diferença entre o ativo e passivo financeiro registrado no Quadro de Ativos e 

Passivos Financeiros e Permanentes (fl. 2187). 

 Tal fato será considerado RESSALVA e DETERMINAÇÃO na conclusão deste voto.  

4 - GESTÃO PATRIMONIAL 

4.1 – RESULTADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

O Balanço Patrimonial Consolidado referente ao exercício de 2016 evidencia a ausência de 

registro dos saldos de todas as contas na coluna “exercício anterior”, conforme fls. 1512/1514. 

Tal fato será motivo de RESSALVA e DETERMINAÇÃO na conclusão deste Voto. 

Em 31.12.2016, o resultado patrimonial foi superavitário em R$ 12.097.565,38, como segue: 

Descrição Valor - R$ 

Variações patrimoniais aumentativas 163.525.713,55 
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Variações patrimoniais diminutivas 151.428.148,17 

Resultado patrimonial de 2016 - Superavit 12.097.565,38 

                           Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais - Consolidado (fls. 1516/1517). 

 
A tabela a seguir demonstra o patrimônio líquido apurado no exercício de 2016: 

 

Descrição Valor - R$ 

Patrimônio líquido (saldo do balanço patrimonial de 2015) 73.366.535,97 

Resultado patrimonial de 2016 - Superavit 12.097.565,38 

(+) Ajustes de exercícios anteriores 2.987.281,98 

Patrimônio líquido - exercício de 2016 88.451.383,33 

Patrimônio líquido registrado no balanço - exercício de 2016 88.460.184,78 

Diferença -8.801,45 

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 1512-1514), Demonstração das Variações Patrimoniais - Consolidado (fls. 
1516-1517) e Prestação de Contas de Governo de 2015 – processo TCE-RJ nº. 209.819-3/16. 
 

A diferença apurada no quadro anterior será objeto de RESSALVA e DETERMINAÇÃO na 

conclusão deste Voto. 

4.2 - DÍVIDA ATIVA 

O saldo da dívida ativa em 31.12.2016 atingiu o montante de R$ 27.249.850,76, registrando 

um acréscimo em relação ao exercício anterior na ordem de 19,59%, conforme apontado à fl. 

1984V. 

A cobrança da dívida ativa em 2016 totalizou R$ 2.494.452,78, representando 10,95 % do 

saldo registrado em 2015, na ordem de R$ 22.785.436,47. 

Em relação às providências adotadas pelo município no âmbito da fiscalização das receitas e 

no combate à sonegação, o Ministério Público Especial assim se pronunciou às  fls. 2037/2039: 

 
“Registra o Relatório Técnico, à fl. 1985, que a municipalidade informa que “adotou 
providências no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, 
cujas medidas constam do documento de fls. 1373”. 
 
Verifica-se que o documento, acima mencionado, denominado de “Relatório de 
Atividades Tributárias” informa, em síntese o seguinte: 

 Foi designado um fiscal tributário para as empresas de grande porte e 
instituições financeiras e controle do sistema de gestão do ISS; 

 Foi designado um fiscal para as empresas inscritas no simples nacional e 
alvará; 

 Foi designado um fiscal para as empresas inscritas no MEI e isenções; 

 Em 2016 foram realizados mutirões de vistorias e fiscalizações para coibir as 
sonegações e incrementar a receita de ISS de obras; 

 Foi disponibilizado para fiscalização tributária do ISS: um veículo, um 
computador para cada fiscal e token de acesso ao sistema do simples nacional; 

 A fiscalização iniciou e concluiu 100 ações fiscais, gerando 40 autos de 
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infração, transformado a mentalidade dos contribuintes do município. 
 
Com base na participação das receitas próprias em relação à receita total, bem 
como na arrecadação da dívida ativa e no relato das atividades tributárias no 
exercício financeiro de 2016, pode-se se inferir que a administração tributária do 
município não está estruturada para realizar, com eficiência e eficácia, a 
cobrança, a fiscalização, a arrecadação e o controle dos tributos instituídos pelo 
município, em desacordo, portanto, com o art. 11 da Lei Complementar Federal nº 
101/2000, in verbis: 
 

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal 
a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da 
competência constitucional do ente da Federação. 
Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o 
ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. 

 

Na conclusão deste parecer, tal fato será incluído como 
Impropriedade/Determinação. Assim como haverá Determinação à Secretaria de 
Controle Externo - SGE para que avalie a pertinência de realizar Auditoria 
Governamental no Município de Iguaba Grande para fazer diagnóstico da sua 
gestão tributária e determinar ações, no intuito de proporcionar um incremento de 
arrecadação dos tributos de sua competência e de recuperação dos créditos 
inscritos em dívida ativa.” 

Diante do exposto, acompanho a sugestão do Ministério Público Especial com vistas a um 

satisfatório diagnóstico da gestão tributária municipal e implementação de ações que proporcionem 

um incremento de arrecadação dos tributos e de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa. 

 

5 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

5.1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

A Receita Corrente Líquida – RCL que servirá de base para o cálculo dos vários limites 

apurados neste relatório, extraída dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, é apresentada a seguir: 

 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 

Descrição 3º Quadrimestre/15 1º Quadrimestre/16 2º Quadrimestre/16 3º Quadrimestre/16 

Valor - R$  82.275.946,60 84.475.632,40 84.515.503,70 85.972.319,80 

Variação em relação 
ao quadrimestre 
anterior 

_ 2,67% 0,05% 1,72% 

Variação da receita 
em relação ao exercício 
de 2015 

4,49% 

 Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.o 209.819-3/16, e processos TCE-RJ n.os 200.679-0/17, 203.416-7/17 e 
207.576-1/17 - RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016. 

 

A RCL evidenciada no Anexo 1 do RGF do 3º Quadrimestre de 2016 (R$ 85.972.319,80) não 

guarda paridade com a evidenciada nos demonstrativos contábeis (R$ 85.957.057,89), conforme 
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apurado à fl. 1993. A diferença de R$ 15.261,91 pode ser considerada imaterial, pois não afeta o 

mérito da análise quanto ao cumprimento dos limites legais de endividamento e gastos com 

pessoal. 

Verifica-se, ainda, que houve um aumento de 4,49% da RCL arrecadada no exercício de 2016 

em relação à RCL alcançada no exercício anterior. 

5.2 - GASTOS COM PESSOAL 

Nos termos do inciso III, b, do artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 (LRF), o 

limite para despesas com pessoal do Poder Executivo corresponde a 54% do valor da Receita 

Corrente Liquida – RCL. 

A evolução das despesas com pessoal nos exercícios de 2015 e 2016, assim se apresentou: 

 

Descrição 

2015 2016 

1º 
quadr. 

2º 
quadr. 

3º quadrimestre 1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre 

% % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

Poder 
Executivo 

52,46% 57,04% 44.731.484,80 54,37% 48.569.116,80 57,49% 47.387.115,00 56,07% 42.707.812,30 49,68% 

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ no 209.819-3/16, e processos TCE-RJ nos 200.679-0/17, 203.416-7/17 e 
207.576-1/17 - RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016. 

 

Conforme se constata, o Poder Executivo ultrapassou o limite de 54% no 2º quadrimestre de 

2015, ficando, em princípio, obrigado a reduzir o percentual excedente, nos dois quadrimestres 

seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, conforme artigo 23 da Lei Complementar 

Federal n.º 101/00.   

Contudo, o Corpo Instrutivo ressalta o seguinte critério disposto no artigo 66 da LRF:  

 

“Todavia, o artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os prazos de 
recondução aos limites de Despesas com Pessoal e da Dívida Consolidada Líquida 
serão duplicados no caso de crescimento real baixo (inferior a 1%) ou negativo do 
Produto interno Bruto – PIB, por período igual ou superior a quatro trimestres, fato 
que ocorrera nos exercícios de 2015 e 2016, segundo resultados divulgados pelo 
IBGE.  
 

Dessa forma, o Poder Executivo ficou obrigado a reduzir o percentual excedente 
nos quatro quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço nos dois 
primeiros e o restante até o 3º quadrimestre de 2016, o que, conforme quadro 
elaborado anteriormente, efetivamente ocorreu, a princípio, no 3º quadrimestre 
de 2016, encerrando o exercício com as despesas com pessoal, previsto na alínea 
“b”, do inciso III, do artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.” 
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 Assim, conforme quadro anterior, o Poder Executivo promoveu a readequação das despesas 

com pessoal no prazo legal, respeitando o limite de 54% determinado na LRF no 3º quadrimestre de 

2016. 

Contudo, considerando a redução das despesas com pessoal ao limite em curto prazo de 

tempo, o Corpo Instrutivo teceu a seguinte análise (fl. 1995v):  

“No entanto, observou-se uma redução de 9,87% das despesas com pessoal ao 
limite legal em curto prazo de tempo – cerca de um quadrimestre. Tal fato 
provocou a realização, por esta Coordenadoria, de uma análise das despesas com 
pessoal liquidadas pelo Poder Executivo, com a verificação mês a mês dos gastos 
realizados, por meio dos registros do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis. 
 

Registra-se que o RGF do 3º quadrimestre encontra-se em fase de comunicação. 
 

Pelo exposto, entende-se que a redução apresentada nas despesas com pessoal 
alerta para necessidade de realizar maior controle sobre tal matéria, logo, será 
dada ciência a SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGE para que tome 
conhecimento destes fatos a fim de avaliar a necessidade de realização de auditoria 
no município de IGUABA GRANDE.” 

A evolução das despesas com pessoal no período ora analisado indicou uma redução de 

4,52% em relação às despesas do exercício anterior, conforme demonstrado à fl. 1996 e a seguir 

reproduzido: 

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ no 209.819-3/16, e processos TCE-RJ nos 200.679-0/17, 203.416-7/17 
e 207.576-1/17 - RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016. 

 

Com o fito de verificar a evolução da despesa com pessoal em relação à receita corrente 

líquida – RCL, tendo em vista que o limite de gastos com pessoal é apurado em razão da RCL 

arrecadada no período, demonstra-se a seguir a variação das mesmas em relação aos exercícios 

anteriores: 

 
DESMPENHO – RCL X DP 

Descrição  RCL Despesa com pessoal 

Variação do exercício de 2015 
em relação a 2014 

8,23% 10,99% 

Variação do exercício de 2016 4,49% -4,52% 

DESPESAS COM PESSOAL 

Descrição 3º quadrimestre/15 1º quadrimestre/16 2º quadrimestre/16 3º quadrimestre/16 

Valor - R$  44.731.484,80 48.569.116,80 47.387.115,00 42.707.812,30 

Variação em 
relação ao semestre 
anterior 

_ 8,58% -2,43% -9,87% 

Redução da 
despesa em relação 
ao exercício de 2015 

-4,52% 
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em relação a 2015 

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 – processo TCE-RJ n.º 209.819-3/16 e quadros anteriores. 

 

Como apontado pela instrução à fl. 1996v, houve redução das despesas com pessoal no 

período analisado, indicando tendência de continuidade de cumprimento aos limites legais, desde 

que continue adotando medidas de controle dos gastos com pessoal. 

Cabe ressaltar que a verificação dos limites dos gastos com agentes políticos será efetuada 

quando da análise das prestações de contas dos ordenadores de despesa. 

 

5.3 - DESPESAS COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO 

Consoante parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar Federal nº 101/00 – LRF são 

nulos de pleno direito quaisquer atos que resultem no aumento de despesas, expedidos nos últimos 

180 dias de mandato do chefe de Poder. 

O jurisdicionado não apresentou informação quanto à expedição de atos desta natureza. 

Contudo, a instrução assinala que as despesas com pessoal informadas nesta prestação de contas 

apresentaram uma queda entre o 2º e o 3º quadrimestre de 2016, conforme fl. 1996v. 

5.4 - DÍVIDA PÚBLICA  

A evolução da dívida pública do município de Iguaba Grande apresentada no Demonstrativo 

da Dívida Consolidada, referente ao 3º quadrimestre/2016 do Relatório de Gestão Fiscal, pode ser 

demostrada da seguinte forma: 

 

Especificação 

2015 2016 

3º Quadrimestre 1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre 

Valor da dívida consolidada 718.596,98 411.519,10 421.185,60 114.785,90 

Valor da dívida consolidada 
líquida 

-12.059.882,22 -15.241.142,90 -13.672.975,10 -10.807.694,10 

% da dívida consolidada 
líquida s/ a RCL 

-14,66% -18,04% -16,18% -12,57% 

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.o 209.819-3/16, e processo TCE-RJ n.o 207.576-1/17 - RGF – 3º 
quadrimestre de 2016. 

 

Conforme evidenciado no quadro acima, tanto no exercício anterior, como em todos os 

quadrimestres de 2016, o limite previsto no inciso II do artigo 3º da Resolução n.º 40/01 do Senado 

Federal – 120% da RCL – foi respeitado pelo município. 
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Em complementação à conclusão do Corpo Técnico, o Ministério Público Especial assim se 

manifestou (fls. 2045/2046): 

“Anote-se que a Dívida Consolidada Líquida é zero, por óbvio que não existe dívida 
negativa. O próprio Manual dos Demonstrativos Fiscais - 7ª Edição – aprovado pela 
Portaria STN nº 403/16 (válido a partir do exercício de 2017) orienta, às fls. 551, 
que se o saldo das “DEDUÇÕES” for superior ao saldo da “DÍVIDA CONSOLIDADA”, o 
valor da linha DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA será igual a “zero”.” 
 

5.5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

O Município não contraiu operações de crédito no exercício (fl. 1994). 

5.6 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (ARO) 

O município não realizou operações de crédito por antecipação de receita no exercício (fl. 

1994). 

 

5.7 - CONCESSÃO DE GARANTIA 

O Município não concedeu garantia em operações de crédito interna/externa (fl. 1994v). 

5.8 - OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO - ART. 42 DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL 

Com objetivo de garantir o equilíbrio das finanças públicas e a responsabilidade na gestão 

fiscal, a Lei Complementar Federal nº 101/00 estabeleceu normas de transição de término de 

mandato dos titulares dos Poderes, em destaque a disposta no artigo 42 do citado diploma legal, 

que em seu caput prevê vedações à assunção de obrigação de despesas que onerem o orçamento da 

administração pública, conforme transcrito a seguir: 

 
 “Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 
 
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados 
os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.”(grifei) 
 
 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro através da Deliberação TCE-RJ                        

n.º 248/08 instituiu, no âmbito estadual e municipal, o módulo “Término de Mandato” no Sistema 
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Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS), disciplinando o encaminhamento dos elementos pertinentes à 

análise do cumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A “Metodologia Utilizada na Análise do Artigo 42 da LRF”, elaborada pelo Corpo Instrutivo, 

encontra-se especificada/detalhada às fls. 1962/1969. 

Para efeito de análise do artigo 42 da LRF, esta Corte de Contas estabeleceu metodologia de 

avaliação, baseada nos entendimentos firmados pelo Conselho Superior de Administração – 

processo TCE-RJ nº 300.469-1/01, que foi aplicada para análise dos términos de mandato dos 

Prefeitos Municipais, ocorridos em 2004, 2008 e 2012. 

Em conformidade com a metodologia aplicada por este Tribunal, considera-se como 

obrigação contraída a celebração, pela administração, de contrato ou outro instrumento congênere 

que caracterize a assunção de obrigação tendo como contraprestação o fornecimento de bem ou 

prestação de serviço. 

 

Para o presente exercício, foram consideradas como obrigações contraídas, para efeito do 

artigo 42 da LRF, as despesas realizadas entre 01.05 e 31.12.2016, excetuando-se as que constam do 

PPA, ou as contratações de fornecimento de bens ou de serviços preexistentes, contínuos e 

essenciais à administração pública. 

Em cumprimento à Deliberação TCE-RJ nº 248/08, as informações constantes desta análise 

foram extraídas das bases de dados referentes ao “Módulo Término de Mandato”, constantes do 

Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS, gravados na mídia digital – CD, de  fl. 1952. 

Cabe destacar que o município encaminhou as bases de dados referentes ao Módulo 

“Término de Mandato” do SIGFIS intempestivamente, em desacordo com o prazo previsto no              

inciso I, do artigo 2º da Deliberação TCE/RJ n.º 248/08, conforme apontado pelo Corpo Instrutivo à 

fl. 2018.  

Tal fato constará como RESSALVA e DETERMINAÇÃO na conclusão deste voto. 

ANÁLISE DO CORPO INSTRUTIVO: 

Da análise do Corpo Instrutivo, realizada com base nos dados do Sistema SIGFIS/Deliberação 

TCE-RJ nº 248/08, destaco o seguinte panorama sobre o último ano de mandato do gestor do 

Município de Iguaba Grande – 2016, considerando os ditames do art. 42 da LRF (fls. 2018v/2021): 
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5.8.1 - DOS CONTRATOS FORMALIZADOS 

O valor total dos contratos formalizados a partir de 01.05.2016 foi de R$5.170.319,02, dos 

quais não houve contratos empenhados, não tendo valor a ser considerado no cômputo do “total 

das obrigações contraídas” na avaliação final do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

5.8.2 - RESTOS A PAGAR DE EMPENHOS EMITIDOS APÓS 01.05.16 

Os Restos a Pagar de empenhos emitidos após 01.05.2016 constituem-se das inscrições de 

RP Processados no valor de R$3.325.328,69 e RP Não Processados no valor de                          

R$6.042.232,95, totalizando R$9.367.561,64, cujo montante foi considerado no cômputo do “total 

das obrigações contraídas” na avaliação final do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

5.8.3 - DESPESAS REALIZADAS NÃO INSCRITAS EM RP 

Não houve registros de despesas realizadas, empenhadas ou não, que deixaram de ser 

inscritas em restos a pagar. 

5.8.4 - RECONHECIMENTO/CONFISSÃO DE DÍVIDAS 

Não houve registros de atos e/ou termos de reconhecimento ou confissão de dívida, ajuste 

de contas ou similares, referentes às despesas que não foram processadas em época própria, 

integralmente pagas, empenhadas ou informadas pelo Município.  

5.8.5 - DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 

Da comparação entre os valores das disponibilidades financeiras registradas no 

demonstrativo contábil – Balanço Patrimonial e os dados lançados pelo município no Sistema 

SIGFIS/Del. 248, não foram encontradas divergências, conforme a seguir demonstrado: 

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 31/12/2016 - QUADRO I 

Natureza Valor - R$ 

(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado 65.842.127,92 

(B) Regime Próprio de Previdência 46.031.019,05 

(C) Câmara Municipal 6.893,17 

(D) Convênios (conforme dados do Sistema SIGFIS/Del.248) 471.213,13 

(E) Total das Disponibilidades registradas pela Contabilidade Ajustada (A-B-C-D) 19.333.002,57 

(F) Total das Disponibilidades registradas no SIGFIS-Del. 248 (Registros gravados em CD - fls. 1952) 19.333.002,57 

(G) Diferença (E-F) 0,00 
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Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 1512-1514, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 1607 e 1609-1610, Balanço Patrimonial do 
Instituto de Previdência, fls. 1065, Relatório de Disponibilidades de Convênios extraído do SIGFIS (os saldos de convênios são excluídos pela 
Del. 248), fls. 1921-1922 e Planilha do SIGFIS/Del.248 fls. 1951. 
Nota: Devido a inconsistência no quadro dos ativos e passivos do RPPS, foi considerado no Ativo Financeiro RPPS o valor registrado na 
conta Caixa e Equivalente de Caixa (R$260.083,43) e Investimentos e Aplicações Financeiras de curto prazo do Balanço Patrimonial 
RPPS (R$45.770.935,62) totalizando o montante de (R$46.031.019,05). 

 

5.8.6 - DOS ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR 

Comparando-se os valores registrados no demonstrativo contábil – Balanço Patrimonial com 

os dados lançados pelo município no Sistema SIGFIS/Del. 248, constata-se uma diferença de                                    

R$4.687.413,00, como segue: 

 

ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR EM 31/12/2016 -  QUADRO II 

Natureza Valor - R$ 

(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado 27.494.374,24 

(B) Regime Próprio de Previdência 128.017,55 

(C) Câmara Municipal  459.904,19 

(D) Convênios (conforme dados do Sistema SIGFIS/Del.248) 200.000,00 

(E) Restos a Pagar a Partir de 01/05/2016 9.367.561,64 

(F) Total dos Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar registradas pela Contabilidade Ajustado (A-B-C-D-E) 17.338.890,86 

(G) Total dos Encargos e Despesas Compromissados a Pagar registradas no SIGFIS-Del. 248 (Registros gravados em 
CD - fls. 1952) 

22.026.303,86 

(H) Diferença (F-G) -4.687.413,00 

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 1512-1514, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 1607 e 1609-1610, Balanço Patrimonial do 
Instituto de Previdência, fls. 1065, Relatório de Passivos de Convênios extraído do SIGFIS (os saldos de convênios são excluídos pela Del. 
248), fls. 1921-1922 e Planilha do SIGFIS/Del.248 de Restos a Pagar a Partir de 01/05/16 e de Encargos de Despesas Compromissadas a 
Pagar, fls. 1951. 
Nota: o valor consignado na linha (A) - Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado: 

              (+) Passivo Financeiro Consolidado (fls. 1512)                                                  R$27.099.052,86 

              (+) Cancelamento de Despesas de Restos a Pagar Processados (fls. 1508)  R$395.321,38 

              (=) Total do Passivo Financeiro Ajustado                                                           R$27.494.374,24 

 

Em face da diferença apurada no quadro acima, foi utilizado na análise o valor apurado 

ajustado com base nos dados da contabilidade da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande                              

(R$17.338.890,86), uma vez que se optou pela utilização, sempre que possível, das informações 

contábeis como base principal para análise dos resultados apurados nas Prestações de Contas. 

Assim, o Corpo Instrutivo demonstrou o resultado das disponibilidades financeiras em 

31.12.2016, onde se constatou, inicialmente, uma insuficiência financeira da ordem de 

R$7.373.449,93, a saber: 

Total das Disponibilidades 
Financeiras em 31/12/2016 

Total dos Encargos e das Despesas 
Compromissadas a Pagar em 

Disponibilidade de Caixa 
31/12/2016 
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31/12/2016 

(A) (B) C = (A-B) 

19.333.002,57 17.338.890,86 1.994.111,71 

 Total das Disponibilidades de 
Caixa em 31/12/2016 

Total das Obrigações de Despesa 
Contraídas  

 Insuficiência de Caixa - 
31/12/2016 – Art. 42 LRF 

(C) (D) E = (C-D) 

1.994.111,71 9.367.561,64 -7.373.449,93 

Fonte: item (A) Disponibilidades Financeiras Apuradas - Quadro I, item (B) Encargos e Despesas a Pagar Apurados – Quadro 
II, item (D) Planilha de avaliação do artigo 42, fls. 1951. 
 

 

NOTA: composição dos valores do item "D" 

Descrição Valor - R$  
Valor Total - 

R$ 
Planilhas 
Del. 248 

Total das Obrigações de Despesas 
Contraídas 9.367.561,64 

Todas as 
Planilhas 
constam 

da 
mída/CD 
em anexo 
(fls. 1952) 

Contratos Formalizados a 
partir de 01/05 

0,00 

 

Restos a Pagar a partir de 
01/05/16, considerados 
como despesas para 
efeito do artigo 42 

9.367.561,64 

Despesas Não Inscritas em 
Restos a Pagar 

0,00 

Dívidas Reconhecidas 0,00  

Conforme o demonstrado, o Poder Executivo do Município de Iguaba Grande não observou 

o estabelecido no artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00, fato considerado como 

IRREGULARIDADE na análise preliminar do Corpo Instrutivo (fls. 2020v/2021). 

O Ministério Público Especial se posicionou em consonância com as conclusões do Corpo 

Técnico e fez o seguinte comentário acerca da infringência (fls. 2046/2047): 

 
“3.8 Obrigações contraídas em final de mandato  
(...) 
Conforme análise realizada às fls. 2017-v/2021, o Poder Executivo Municipal 
descumpriu o estabelecido no art. 42 da LRF, apresentando insuficiência de caixa 
em 31.12.2016, no montante de R$ 7.373.449,93, como se demonstra no quadro a 
seguir, extraído da fl. 2020-v do Relatório Técnico: 
(...) 
A não observância ao artigo 42 da LRF é uma irregularidade grave e pode 
caracterizar crime contra as finanças públicas, tipificado no artigo 359-C do Código 
Penal (Decreto-lei nº 2.848/1940), com a redação dada pelo artigo 2º da Lei Federal 
nº 10.028/2000. 
 
Dessa forma, acolho a sugestão do Corpo Técnico de Irregularidade/Determinação 
nº 4, com expedição de ofício ao Ministério Público Estadual a fim de lhe dar 
ciência e para que, no âmbito de sua competência, adote as medidas que entender 
cabíveis.” 
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Após a publicação em Pauta Especial, a Sra. Ana Grasiella Moreira Figueiredo Magalhães, 

enviou esclarecimentos acerca da questão, de acordo com o teor de fls. 2111/2112 do Doc. TCE-RJ 

nº 30.201-9/17. 

O Corpo Instrutivo, ao compulsar os elementos trazidos aos autos pelo jurisdicionado, assim 

se manifesta (fls. 2185/2190v): 

 

“IRREGULARIDADE N.º 04  
Não cumprimento dos ditames do artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 
101/00, que veda, nos dois últimos quadrimestres do mandato, a assunção de 
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou 
que tenha parcelas a serem pagas no exercício sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito. Conforme os dados do presente relatório, 
foi apurada, em 31/12/2016, uma insuficiência de caixa no montante de 
R$7.373.449,93. 

 
Razões de Defesa: o defendente, às fls. 2111-2112, basicamente fez remissão aos 
argumentos apresentados em face da irregularidade nº 1, frisando que foram 
considerados como encargos empenhos emitidos por estimativa que, por um lapso, 
não foram devidamente cancelados.  
 
Mencionou, também, sobre os empenhos a pagar referentes a convênios, que 
deixaram de ser excluídos do Passivo Financeiro. Essas duas falhas acarretaram a 
apuração do resultado desfavorável ao município. 
 
Se efetuados os ajustes cabíveis, apurar-se-ia uma suficiência de caixa no valor de 
R$66.016,75, aos olhos da Chefe do Poder Executivo. 
 
Análise: sem maiores delongas, reporta-se à análise efetuada em face da 
irregularidade 1, onde se demonstra que assiste razão parcial à defendente, já que 
somente parte dos empenhos a pagar referentes aos convênios devem ser 
excluídos quando da apuração do Resultado Financeiro. 
 
A defendente quis também que vários empenhos emitidos por estimativa fossem 
desconsiderados, tese que não se mostrou próspera, pelos motivos lá expostos. 
 
Em razão do exposto, na sequência serão reformuladas as análises do resultado do 
superavit/deficit financeiro e do cumprimento do artigo 42, da Lei Complementar 
nº 101/2000 (LRF), tendo em vista os novos documentos carreados ao processo, 
conforme ressaltado na análise efetuada em face da irregularidade nº 1.” 

 

 Em prosseguimento, o Corpo Instrutivo reformulou a análise das obrigações contraídas pelo 

Gestor em final de mandato, demonstrando que persiste o descumprimento do art. 42 da LRF, a 

saber (fls. 2185v e 2187v/2190v):  

 

“Em razão do exposto, na sequência serão reformuladas as análises do resultado do 
superavit/deficit financeiro e do cumprimento do artigo 42, da Lei Complementar 
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nº 101/2000 (LRF), tendo em vista os novos documentos carreados ao processo, 
conforme ressaltado na análise efetuada em face da irregularidade nº 1. 
(...) 
 
OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO ARTIGO 42 DA LRF 
 
DOS RESULTADOS 
 
CONTRATOS FORMALIZADOS 
 
Em análise efetuada na relação de contratos fornecida pelo município por meio do 
Sistema SIGFIS/Del. 248 deste Tribunal foi verificado o preenchimento dos campos, 
conforme destacado na mesma. 
 
Foi apresentado, no relatório de Contratos, relativo aos contratos e seus aditivos 
vigentes independentemente da modalidade licitatória adotada ou de sua 
dispensa/inexigibilidade, o valor total contratado de R$5.170.319,02 (Planilha: 
“Contratos Formalizados a partir de 01/05/2016” gravada na mídia digital - CD, fls. 
1952), dos quais não houve contratos empenhados, portanto, não tendo valor a 
ser considerado no cômputo do “total das obrigações contraídas” na avaliação final 
do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
RESTOS A PAGAR DE EMPENHOS EMITIDOS APÓS 01/05/16 
 
Foram apresentados os restos a pagar de empenhos efetuados a partir de 
01/05/2016, informados pelo município por meio do Sistema SIGFIS/Del.248 deste 
Tribunal. Em análise a esta tabela foi verificado o preenchimento dos campos, 
conforme destacado na mesma. 
Foi apresentado, na planilha: “Restos a Pagar de Empenhos Emitidos após 
01/05/2016” (gravada na mídia digital - CD, fls. 1952), o valor total inscrito em RP 
Processado de R$3.325.328,69, em RP não Processado foram inscritos 
R$6.042.232,95, sendo o montante de R$9.367.561,64 considerado no cômputo do 
“total das obrigações contraídas” na avaliação final do art. 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 
DESPESAS REALIZADAS NÃO INSCRITAS EM RP 
 
Não houve registros de despesas realizadas, empenhadas ou não, que deixaram de 
ser inscritas em restos a pagar. 
 
RECONHECIMENTO/CONFISSÃO DE DÍVIDAS 
 
Não houve registros de atos e/ou termos de reconhecimento ou confissão de 
dívida, ajuste de contas ou similares, referentes a despesas que não foram 
processadas em época própria, não integralmente pagas, empenhadas ou não 
informadas pelo município.  
 
AVALIAÇÃO DO ART. 42 
 
Neste tópico será promovida a verificação da consonância das disponibilidades 
financeiras e dos Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar registradas nos 
dados obtidos pelo Sistema SIGFIS/Del.248 com os dados contábeis. 
 
Tal comparação visa resguardar a real capacidade pagamento apresentada pelo 
município, bem como seu endividamento de curto prazo, evitando-se distorções 
por ausência de registros no Sistema SIGFIS/Del. 248. 
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Das Disponibilidades Financeiras 
 
Demonstra-se, a seguir, o confronto entre os valores das disponibilidades 
financeiras registradas no demonstrativo contábil – Balanço Patrimonial e os dados 
lançados pelo município no Sistema SIGFIS/Del.248: 
 

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 31/12/2016 - QUADRO I 

Natureza Valor - R$ 

(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado 65.842.127,92 

(B) Regime Próprio de Previdência 46.031.019,05 

(C) Câmara Municipal 6.893,17 

(D) Convênios (conforme dados do Sistema SIGFIS/Del.248) 471.213,13 

(E) Total das Disponibilidades registradas pela Contabilidade Ajustada (A-B-C-
D) 

19.333.002,57 

(F) Total das Disponibilidades registradas no SIGFIS-Del. 248 (Registros 
gravados em CD - fls. 1952) 

19.333.002,57 

(G) Diferença (E-F) 0,00 

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 1512-1514, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 1607 e 
1609-1610, Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência, fls. 1065, Relatório de Disponibilidades de 
Convênios extraído do SIGFIS (os saldos de convênios são excluídos pela Del. 248), fls. 1921-1922 e 
Planilha do SIGFIS/Del.248 fls. 1951. 
Nota: Devido a inconsistência no quadro dos ativos e passivos do RPPS, foi considerado no Ativo 
Financeiro RPPS o valor registrado na conta Caixa e Equivalente de Caixa (R$260.083,43) e 
Investimentos e Aplicações Financeiras de curto prazo do Balanço Patrimonial RPPS 
(R$45.770.935,62) totalizando o montante de (R$46.031.019,05). 

Como podemos observar, o valor das disponibilidades financeiras registradas pela 
contabilidade corresponde ao valor evidenciado no Sistema SIGFIS/Del. 248.  
 
Dos Encargos e Despesas Compromissadas a pagar 
 
Quanto aos encargos e despesas compromissadas a pagar, foi efetuada a 
comparação entre os valores registrados no demonstrativo contábil – Balanço 
Patrimonial e os dados lançados pelo município no Sistema SIGFIS/Del.248, a saber: 

 

ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR EM 31/12/2016 -  QUADRO II 

Natureza Valor - R$ 

(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado 27.494.374,24 

(B) Regime Próprio de Previdência 128.017,55 

(C) Câmara Municipal  459.904,19 

(D) Convênios 4.784.386,38 

(E) Restos a Pagar a Partir de 01/05/2016 9.367.561,64 

(F) Total dos Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar registradas pela 
Contabilidade Ajustado (A-B-C-D-E) 

12.754.504,48 

(G) Total dos Encargos e Despesas Compromissados a Pagar registradas no SIGFIS-Del. 
248 (Registros gravados em CD - fls. 1952) 

22.026.303,86 

(H) Diferença (F-G) -9.271.799,38 

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 1512-1514, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 1607 e 
1609-1610, Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência, fls. 1065 e Planilha do SIGFIS/Del.248 de 
Restos a Pagar a Partir de 01/05/16 e de Encargos de Despesas Compromissadas a Pagar, fls. 1951. 
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Nota 1: o valor consignado na linha (A) - Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado: 

              (+) Passivo Financeiro Consolidado (fls. 1512)                                                        R$27.099.052,86 

              (+) Cancelamento de Despesas de Restos a Pagar Processados (fls. 1508)              R$395.321,38 

              (=) Total do Passivo Financeiro Ajustado                                                             R$27.494.374,24 

 
Nota 2: Utilizou-se como empenhos a pagar referentes aos convênios esporádicos, o montante 
correspondente a R$4.784.386,38, valor esse apurado a partir da relação apresentada pela defendente, 
a qual foi anexada às fls. 2125-2139. A instrução anterior, às fls. 2020, havia considerado o valor lançado 
nos arquivos da Deliberação TCE-RJ nº 248/2008 (R$200.000,00). 

Como demonstrado, apurou-se divergência entre os encargos e despesas 
compromissadas a pagar registrados pela contabilidade e as evidenciadas no 
Sistema SIGFIS/Del.248. Dessa forma, será utilizado o valor apurado ajustado com 
base nos dados da contabilidade da Prefeitura Municipal – R$12.754.504,48, uma 
vez que se optou pela utilização, sempre que possível, das informações contábeis 
como base principal para análise dos resultados apurados nas Prestações de 
Contas. 
 
Não obstante, a divergência no montante de R$9.271.799,38, apresentada entre o 
valor dos encargos e despesas compromissadas a pagar registrados pela 
contabilidade e o evidenciado no Sistema SIGFIS/Del.248, será objeto de 
Impropriedade e Determinação. 
 
Assim, com base nos demonstrativos contábeis e nos dados apresentados no 
Sistema SIGFIS/Del.248, consignados na planilha: “Avaliação do art. 42” de fls. 1951 
e gravadas em CD, fls. 1952, que apresenta o resumo da avaliação de todos os 
dados considerados na análise do estabelecido artigo 42 da LRF, apurou-se o 
seguinte resultado:  

Total das Disponibilidades 
Financeiras em 31/12/2016 

Total dos Encargos e das 
Despesas Compromissadas 

a Pagar em 31/12/2016 

Disponibilidade de Caixa 
31/12/2016 

(A) (B) C = (A-B) 

19.333.002,57 12.754.504,48 6.578.498,09 

   Total das Disponibilidades de 
Caixa em 31/12/2016 

Total das Obrigações de 
Despesas Contraídas  

Insuficiência de Caixa - 31/12/2016 
– Art. 42 LRF 

(C) (D) E = (C-D) 

6.578.498,09 9.367.561,64 -2.789.063,55 

Fonte: item (A) - Disponibilidades Financeiras Apuradas - Quadro I; item (B) - Encargos e Despesas a 
Pagar Apurados – Quadro II e item (D) - Planilha de avaliação do artigo 42, fls. 1951. 
 

Nota: composição dos valores do item "D" 

Descrição Valor - R$  Valor Total - R$ 
Planilhas Del. 

248 

Total das Obrigações de Despesas Contraídas 
9.367.561,64 

Todas as 
Planilhas 

constam da 
mídia/CD em 

anexo (fls. 
1952) 

Contratos Formalizados a partir de 
01/05/2016 

0,00 

  

Restos a Pagar a partir de 01/05, 
considerados como despesas para 
efeito do artigo 42 

 9.367.561,64 

Despesas Não Inscritas em Restos a 
Pagar 

 0,00 
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Dívidas Reconhecidas  0,00 

 

O demonstrativo acima evidencia que não houve a observância do estabelecido no 
artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 pelo Poder Executivo. 
Este fato será mantido como Irregularidade e Determinação. 
 
Ressalte-se que o descumprimento do artigo 42 da LRF poderá caracterizar crime 
contra as finanças públicas, tipificado no artigo 369-C do Código Penal (Decreto-lei 
n.º 2.848/1940), com a redação dada pelo artigo 2º da Lei Federal nº 10.028/2000.  
Dessa forma, será sugerida, ao final deste relatório, expedição de ofício ao 
Ministério Público Estadual para adoção das medidas que entender cabíveis. 

 

 Por sua vez, o Ministério Público Especial acompanhou o Relatório Técnico e ratificou o 

posicionamento consignado no seu parecer inicial, concluindo que o Jurisdicionado não foi capaz de 

afastar a ocorrência que culminou no descumprimento do artigo 42 da LRF (fls. 2216/2218). 

Contudo, tendo em vista o envio de razões de defesa suplementares por meio do                                      

Doc. TCE/RJ n.º 3.589-6/18, o Corpo Instrutivo promoveu novos ajustes no passivo financeiro do 

Município, em razão da procedência dos argumentos apresentados quanto à Irregularidade n.º 01 

que impactam diretamente na verificação do cumprimento do disposto no art. 42 da LRF, conforme 

a seguir (fls. 2545, 2547/2549):   

“Em face do exposto, e considerando a análise já levada a efeito na Instrução às fls. 
2179/2198 serão procedidas novas análises do resultado do superavit/deficit 
financeiro (§1º do artigo 1º) e do disposto no artigo 42, ambos da Lei 
Complementar nº 101/2000 (LRF), tendo em vista as razões de defesa apresentadas 
nesta ocasião. 

(...) 

OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO ARTIGO 42 DA LRF 

DOS RESULTADOS 

CONTRATOS FORMALIZADOS 

Em análise efetuada na relação de contratos fornecida pelo município por meio do 
Sistema SIGFIS/Del. 248 deste Tribunal foi verificado o preenchimento dos campos, 
conforme destacado na mesma. 

Foi apresentado, no relatório de Contratos, relativo aos contratos e seus aditivos 
vigentes independentemente da modalidade licitatória adotada ou de sua 
dispensa/inexigibilidade, o valor total contratado de R$5.170.319,02 (Planilha: 
“Contratos Formalizados a partir de 01/05/2016” gravada na mídia digital - CD, fls. 
1952), dos quais não houve contratos empenhados, portanto, não tendo valor a 
ser considerado no cômputo do “total das obrigações contraídas” na avaliação final 
do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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RESTOS A PAGAR DE EMPENHOS EMITIDOS APÓS 01/05/16 

Foram apresentados os restos a pagar de empenhos efetuados a partir de 
01/05/2016, informados pelo município por meio do Sistema SIGFIS/Del.248 deste 
Tribunal. Em análise a esta tabela foi verificado o preenchimento dos campos, 
conforme destacado na mesma. 

Foi apresentado, na planilha: “Restos a Pagar de Empenhos Emitidos após 
01/05/2016” (gravada na mídia digital - CD, fls. 1952), o valor total inscrito em RP 
Processado de R$3.325.328,69, em RP não Processado foram inscritos 
R$6.042.232,95, sendo o montante de R$9.367.561,64 considerado no cômputo do 
“total das obrigações contraídas” na avaliação final do art. 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

DESPESAS REALIZADAS NÃO INSCRITAS EM RP 

Não houve registros de despesas realizadas, empenhadas ou não, que deixaram de 
ser inscritas em restos a pagar. 

RECONHECIMENTO/CONFISSÃO DE DÍVIDAS 

Não houve registros de atos e/ou termos de reconhecimento ou confissão de 
dívida, ajuste de contas ou similares, referentes a despesas que não foram 
processadas em época própria, não integralmente pagas, empenhadas ou não 
informadas pelo município.  

AVALIAÇÃO DO ART. 42 

Neste tópico será promovida a verificação da consonância das disponibilidades 
financeiras e dos Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar registradas nos 
dados obtidos pelo Sistema SIGFIS/Del.248 com os dados contábeis. 

Tal comparação visa resguardar a real capacidade pagamento apresentada pelo 
município, bem como seu endividamento de curto prazo, evitando-se distorções 
por ausência de registros no Sistema SIGFIS/Del. 248. 

Das Disponibilidades Financeiras 

Demonstra-se, a seguir, o confronto entre os valores das disponibilidades 
financeiras registradas no demonstrativo contábil – Balanço Patrimonial e os dados 
lançados pelo município no Sistema SIGFIS/Del.248: 

 

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 31/12/2016 - QUADRO I 

Natureza Valor - R$ 

(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado 65.842.127,92 

(B) Regime Próprio de Previdência 46.031.019,05 

(C) Câmara Municipal 6.893,17 

(D) Convênios (conforme dados do Sistema SIGFIS/Del.248) 471.213,13 

(E) Total das Disponibilidades registradas pela Contabilidade Ajustada (A-B-
C-D) 

19.333.002,57 

(F) Total das Disponibilidades registradas no SIGFIS-Del. 248 (Registros 
gravados em CD - fls. 1952) 

19.333.002,57 

(G) Diferença (E-F) 0,00 
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Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 1512-1514, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 1607 e 1609-1610, Balanço 
Patrimonial do Instituto de Previdência, fls. 1065, Relatório de Disponibilidades de Convênios extraído do SIGFIS (os 
saldos de convênios são excluídos pela Del. 248), fls. 1921-1922 e Planilha do SIGFIS/Del.248 fls. 1951. 
Nota: Devido a inconsistência no quadro dos ativos e passivos do RPPS, foi considerado no Ativo Financeiro RPPS o 
valor registrado na conta Caixa e Equivalente de Caixa (R$260.083,43) e Investimentos e Aplicações Financeiras de 
curto prazo do Balanço Patrimonial RPPS (R$45.770.935,62) totalizando o montante de (R$46.031.019,05). 

Como podemos observar, o valor das disponibilidades financeiras registradas pela 
contabilidade corresponde ao valor evidenciado no Sistema SIGFIS/Del. 248.  

 

Dos Encargos e Despesas Compromissadas a pagar 

Quanto aos encargos e despesas compromissadas a pagar, foi efetuada a 
comparação entre os valores registrados no demonstrativo contábil – Balanço 
Patrimonial e os dados lançados pelo município no Sistema SIGFIS/Del.248, a saber: 

 

ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR EM 31/12/2016 -  QUADRO II 

Natureza Valor - R$ 

(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado 20.464.834,29 

(B) Regime Próprio de Previdência 128.017,55 

(C) Câmara Municipal  459.904,19 

(D) Convênios (conforme dados do Sistema SIGFIS/Del.248) 4.784.386,38 

(E) Restos a Pagar a Partir de 01/05/2016 9.367.561,64 

(F) Total dos Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar registradas 
pela Contabilidade Ajustado (A-B-C-D-E) 

5.724.964,53 

(G) Total dos Encargos e Despesas Compromissados a Pagar registradas no 
SIGFIS-Del. 248 (Registros gravados em CD - fls. 1952) 

22.026.303,86 

(H) Diferença (F-G) -16.301.339,33 

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 1512-1514, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 1607 e 1609-1610, Balanço 
Patrimonial do Instituto de Previdência, fls. 1065 e Planilha do SIGFIS/Del.248 de Restos a Pagar a Partir de 01/05/16 e 
de Encargos de Despesas Compromissadas a Pagar, fls. 1951. 
 
Nota 1: o valor consignado na linha (A) - Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado: 
    Passivo Financeiro (fls. 1512)                                                                                                    R$27.099.052,86 
    (+) Cancelamento de Despesas de Restos a Pagar Processados (fls. 1508)                                         R$395.321,38 
    (-) Anulações de saldos não utilizados de empenhos estimativos (fls. 2259/2262)                             R$4.752.170,22 
    (-) Contas do passivo que configuram receita do Município (IRRF, ISS e FALTAS – fls. 2415/2416)     R$2.277.369,73 
    (=) Total do Passivo Financeiro Ajustado                                                                        R$20.464.834,29 
 
Nota 2: Utilizou-se como empenhos a pagar referentes aos convênios esporádicos, o montante correspondente a 
R$4.784.386,38, valor esse apurado a partir da relação apresentada pela defendente, a qual foi anexada às fls. 
2125/2139. A instrução inicial, às fls. 2020, havia considerado o valor lançado nos arquivos da Deliberação TCE-RJ nº 
248/2008 (R$200.000,00). 

 

Como demonstrado, apurou-se divergência entre os encargos e despesas 
compromissadas a pagar registrados pela contabilidade e as evidenciadas no 
Sistema SIGFIS/Del.248. Dessa forma, será utilizado o valor apurado ajustado com 
base nos dados da contabilidade da Prefeitura Municipal – R$5.724.964,53, uma 
vez que se optou pela utilização, sempre que possível, das informações contábeis 
como base principal para análise dos resultados apurados nas Prestações de 
Contas. 

Não obstante, a divergência no montante de R$16.301.339,33, apresentada entre o 
valor dos encargos e despesas compromissadas a pagar registrados pela 
contabilidade e o evidenciado no Sistema SIGFIS/Del.248, será objeto de 
Impropriedade e Determinação. 
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Assim, com base nos demonstrativos contábeis e nos dados apresentados no 
Sistema SIGFIS/Del.248, consignados na planilha: “Avaliação do art. 42” de fls. 1951 
e gravadas em CD, fls. 1952, que apresenta o resumo da avaliação de todos os 
dados considerados na análise do estabelecido artigo 42 da LRF, apurou-se o 
seguinte resultado:  

Total das Disponibilidades 
Financeiras em 31/12/2016 

Total dos Encargos e das Despesas 
Compromissadas a Pagar em 

31/12/2016 

Disponibilidade de Caixa 
31/12/2016 

(A) (B) C = (A-B) 

19.333.002,57 5.724.964,53 13.608.038,04 

   Total das Disponibilidades 
de Caixa em 31/12/2016 

Total das Obrigações de Despesas 
Contraídas  

Suficiência de Caixa - 
31/12/2016 – Art. 42 LRF 

(C) (D) E = (C-D) 

13.608.038,04 9.367.561,64 4.240.476,40 

Fonte: item (A) - Disponibilidades Financeiras Apuradas - Quadro I; item (B) - Encargos e Despesas a 
Pagar Apurados – Quadro II e item (D) - Planilha de avaliação do artigo 42, fls. 1951. 

 

Nota: composição dos valores do item "D" 

Descrição Valor - R$  Valor Total - R$ Planilhas Del. 248 

Total das Obrigações de Despesas Contraídas 9.367.561,64 

Todas as Planilhas 
constam da mídia/CD em 

anexo (fls. 1952) 

Contratos Formalizados a partir de 01/05/2016 0,00 

  

Restos a Pagar a partir de 01/05, considerados 
como despesas para efeito do artigo 42 

 9.367.561,64 

Despesas Não Inscritas em Restos a Pagar  0,00 

Dívidas Reconhecidas  0,00 

O demonstrativo anterior indica a observância do estabelecido no artigo 42 da Lei 
Complementar Federal n.º 101/00 pelo Poder Executivo Municipal.  

Ante todo o exposto, as irregularidades nºs 01 e 04 encontram-se sanadas. 

 

O douto Ministério Público Especial opinou no mesmo sentido do Corpo Instrutivo, excluindo 

a Irregularidade em tela do seu Parecer final (fls. 2569/2570). 

 Conforme registrei na análise anterior do resultado financeiro, os empenhos a pagar 

resultantes de convênios considerados “não esporádico” pelo Corpo Instrutivo, no total de 

R$370.398,83, não foram excluídos do passivo financeiro consolidado do Município. Contudo, por se 

tratar de recursos estritamente vinculados, entendo que tal dedução se faz necessária.  

Assim sendo, discordando parcialmente do Relatório Técnico e do Parquet de Contas, ao 

comparar o valor dos encargos e despesas compromissadas a pagar registrado no demonstrativo 
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contábil – Balanço Patrimonial com os dados lançados pelo município no Sistema SIGFIS/Del.248, 

constato uma diferença de R$16.671.738,16, como segue: 

Dos Encargos e Despesas Compromissadas a pagar 

ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR EM 31/12/2016 -  QUADRO II 

Natureza Valor - R$ 

(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado 20.464.834,29 

(B) Regime Próprio de Previdência 128.017,55 

(C) Câmara Municipal  459.904,19 

(D) Convênios 5.154.785,21 

(E) Restos a Pagar a Partir de 01/05/2016 9.367.561,64 

(F) Total dos Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar registradas pela Contabilidade Ajustado (A-B-C-
D-E) 

5.354.565,70 

(G) Total dos Encargos e Despesas Compromissados a Pagar registradas no SIGFIS-Del. 248 (Registros gravados 
em CD - fls. 1952) 

22.026.303,86 

(H) Diferença (F-G) -16.671.738,16 

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 1512-1514, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 1607 e 1609-1610, Balanço Patrimonial do 
Instituto de Previdência, fls. 1065 e Planilha do SIGFIS/Del.248 de Restos a Pagar a Partir de 01/05/16 e de Encargos de Despesas 
Compromissadas a Pagar, fls. 1951. 
 

Nota 1: o valor consignado na linha (A) - Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado: 
    Passivo Financeiro (fls. 1512)                                                                                                                          R$27.099.052,86 
    (+) Cancelamento de Despesas de Restos a Pagar Processados (fls. 1508)                                                  R$395.321,38 
    (-) Anulações de saldos não utilizados de empenhos estimativos (fls. 2259/2262)                                 R$4.752.170,22 
    (-) Contas do passivo que configuram receita do Município (IRRF, ISS e FALTAS – fls. 2415/2416)     R$2.277.369,73 
    (=) Total do Passivo Financeiro Ajustado                                                                                                     R$20.464.834,29 
Nota 2: Utilizou-se como empenhos a pagar referentes aos convênios regulares e esporádicos, no montante de R$5.154.785,21, valor 
esse apurado a partir da relação apresentada pelo Jurisdicionado, a qual foi anexada às fls. 2125-2139.  

A divergência apurada no quadro acima será objeto de RESSALVA e DETERMINAÇÃO na 

conclusão deste Voto. 

Na avaliação final do artigo 42 da LRF, apuro o seguinte resultado:  

Total das Disponibilidades Financeiras em 
31/12/2016 

Total dos Encargos e das Despesas 
Compromissadas a Pagar em 31/12/2016 

Disponibilidade de Caixa 31/12/2016 

(A) (B) C = (A-B) 

19.333.002,57 5.354.565,70 13.978.436,87 

   Total das Disponibilidades de Caixa em 
31/12/2016 

Total das Obrigações de Despesas 
Contraídas  

Suficiência de Caixa - 31/12/2016 – Art. 
42 LRF 

(C) (D) E = (C-D) 

13.978.436,87 9.367.561,64 4.610.875,23 
 

Nota: composição dos valores do item "D" 

Descrição Valor - R$  Valor Total - R$ Planilhas Del. 248 

Total das Obrigações de Despesas Contraídas 
9.367.561,64 

Todas as Planilhas 
constam da 
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Contratos Formalizados a partir de 01/05/2016 0,00 

  

mídia/CD em anexo 
(fls. 1952) 

Restos a Pagar a partir de 01/05, considerados 
como despesas para efeito do artigo 42 

 9.367.561,64 

Despesas Não Inscritas em Restos a Pagar  0,00 

Dívidas Reconhecidas  0,00 

 

  

 Conforme o demonstrado, o Poder Executivo do Município de Iguaba Grande observou o 

estabelecido no artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00. 

6 - LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

              6.1 - GASTOS COM EDUCAÇÃO 

Face ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, os municípios deverão aplicar no 

mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do total da receita de impostos, compreendida a proveniente 

de transferências, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 

No exercício de 2016, o Relatório do Corpo Instrutivo aponta o montante de                              

R$ 48.966.159,63 como base de cálculo para apuração dos gastos com a manutenção e 

desenvolvimento de ensino, conforme demonstrado no quadro à fl. 2002.  

Cabe destacar que o referido montante se coaduna com as receitas consignadas no 

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Anexo 8 do 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2016 – Processo TCE/RJ                  

n.º 207.559-3/17. 

Consoante análise do Corpo Instrutivo, o município de Iguaba Grande aplicou o percentual 

de 28,58% na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino, portanto, consoante o disposto no 

artigo 212 da Constituição Federal/88 e no artigo 186 da Lei Orgânica Municipal, a saber: 

Descrição Valor (R$) Percentual 

Total da Receita com Impostos e Transferências 48.966.159,63 - 

Valor Gasto na Manutenção e no Desenvolvimento do 
Ensino 

13.994.933,62 
28,58% do total dos 
impostos 

Valor Mínimo de Acordo com o Artigo 212 da C.F  12.241.539,91 25% do total dos impostos 

Fonte: Quadro fl. 2003 

Cabe destacar que na aferição das despesas com educação, o Corpo Instrutivo apurou gastos 

não pertencentes ao exercício de 2016, no valor de R$32.417,42, em desacordo com artigo 212 da 
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Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n° 101/00, conforme 

apontado à fl. 2000. Tal fato será motivo de RESSALVA e DETERMINAÇÃO ao final de meu voto. 

O Corpo Instrutivo, às fls. 1998/1999v, faz as seguintes ponderações acerca da alteração da 

metodologia de apuração do cumprimento do limite de gastos com educação, concluindo que a 

mesma deverá ser utilizada a partir da Prestação de Contas de Governo Municipal referente ao 

exercício de 2019, encaminhada a esta Corte no exercício de 2020: 

 
“Preliminarmente à análise dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do 
ensino, cumpre registrar que a metodologia empregada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN, explicitada no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, e 
operacionalizado pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Educação – SIOPE, sistema eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), consideram, no que concerne à apuração do cumprimento do 
limite mínimo constitucional de aplicação de recursos de impostos e transferências 
de impostos na educação, as despesas liquidadas e os restos a pagar não-
processados com disponibilidade de caixa relativos a impostos e transferências de 
impostos, acrescidos do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb. 
 
No entanto, esta Corte de Contas vem realizando a análise do cumprimento do 
limite mínimo para gastos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, 
considerando na base de cálculo o total das despesas empenhadas no exercício, 
custeadas com recursos de impostos e transferências de impostos, acrescidas do 
valor referente à contribuição para a formação do Fundeb. 
 
Em relação à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, verifica-se que a STN/SIOPE 
realiza a apuração do acréscimo ou decréscimo nas transferências dos recursos do 
fundo (perda/ganho), o qual representa a diferença entre a parcela das 
transferências para o Fundeb e o valor efetivamente recebido do referido fundo, e, 
caso o ente tenha recebido recursos acima do que contribuiu para a formação do 
fundo, este montante não é considerado para fins de limite. Ao contrário, caso o 
ente tenha recebido menos recursos do que contribuiu, o montante referente à 
“perda” é considerado como gastos em educação para fins de limite. 
(...) 
 
Registre-se, ainda, que a metodologia de cálculo para apuração do limite mínimo 
constitucional de gastos em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, 
estabelecida pela Lei Complementar Federal nº 141/12, utiliza as despesas 
liquidadas e as despesas não liquidadas até o limite da disponibilidade de caixa 
relativas a impostos e transferências de impostos. 
 
Assim, em face das atuais regras para a análise dos limites mínimos constitucionais 
para os gastos na área de saúde e da metodologia que já vem sendo aplicada pela 
STN/SIOPE quanto à apuração dos gastos na manutenção e desenvolvimento do 
ensino, faz-se necessária a alteração da metodologia atualmente aplicada por esta 
Corte de Contas no exame dos gastos com educação, de modo a buscar a 
adequação de nossas análises aos novos conceitos, bem como garantir ao 
jurisdicionado a igualdade de apuração dos limites mínimos constitucionais, 
aplicando a mesma metodologia para os gastos em educação e saúde. 
 
Entende-se, contudo, que tal mudança na metodologia até então aplicada por esta 
Corte deve ser levada a efeito em prazo que permita ao município adequar seus 
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gastos ao novo método a ser utilizado, de forma a não prejudicar os orçamentos já 
devidamente planejados. 
 
Neste sentido, será sugerido ao final desta instrução que o Plenário desta Corte 
promova Comunicação aos jurisdicionados informando a alteração da 
metodologia de apuração do cumprimento do limite mínimo constitucional, 
referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, a ser utilizada a partir da 
Prestação de Contas de Governo Municipal referente ao exercício de 2019, 
encaminhada a esta Corte no exercício de 2020, sendo consideradas as despesas 
liquidadas e, ainda, os restos a pagar não-processados (despesa não liquidada) do 
exercício, que possuam disponibilidade de caixa devidamente comprovada, 
relativos a impostos e transferências de impostos, acrescidos do valor referente a 
efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos moldes especificados no Manual dos 
Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE.”       (Grifei) 
 

O Ministério Público Especial, após avaliar a matéria (fl. 2050/2051), mostra-se contrário ao 

prazo proposto pelo Corpo Técnico, por entender que a nova metodologia de cálculo deva ser 

aplicada a partir da Prestação de Contas de Governo Municipal referente ao exercício de 2018, 

encaminhada a esta Corte no exercício de 2019, conforme explanação a seguir: 

 
“(...) 
Inicialmente, este Parquet de Contas observa que os jurisdicionados (Estado e 
Municípios) já possuem a obrigação de fornecer informações de caráter fiscal a 
Secretaria do Tesouro Nacional, em virtude dos comandos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LC 101/00. Entre elas, encontram-se as pertinentes aos 
gastos realizados com manutenção e desenvolvimento de ensino nos termos do 
disposto no artigo 212 da CRFB. 
 
Para cumprir esta obrigação, os jurisdicionados utilizam o Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), instituído para coleta, 
processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos 
orçamentos de educação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos Poderes Legislativos e dos 
Tribunais de Contas. 
 

O principal objetivo do SIOPE é levar ao conhecimento da sociedade o quanto as 
três esferas de governo investem efetivamente em educação no Brasil, 
fortalecendo, assim, os mecanismos de controle social dos gastos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. Dessa forma, este sistema contribui para garantir 
maior efetividade e eficácia das despesas públicas em educação e, em última 
instância, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade pelo 
Estado. 
Neste contexto, o Órgão Ministerial não verifica óbice à mudança proposta pelo d. 
Corpo Técnico. Entende, entretanto, com as devidas vênias, que a metodologia 
deverá ser aplicada na verificação do cumprimento do limite constitucional de 
manutenção e desenvolvimento do ensino a partir da Prestação de Contas de 
Governo de Municípios do exercício de 2018, a ser encaminhada a este Tribunal no 
ano de 2019, visto que estas informações são disponibilizadas pelos municípios e 
inseridas no SIOPE, cuja metodologia foi estabelecida pelas portarias da Secretaria 
do Tesouro Nacional.” 
 

Diante da divergência acima explicitada, envolvendo o prazo para adequação dos 

jurisdicionados à nova metodologia de apuração do cumprimento do limite de gastos com educação, 
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entendo mais prudente o sugerido pelo Corpo Técnico, por permitir tempo hábil para a adoção das 

medidas cabíveis, razão pela qual acolho o prazo sugerido pelo Corpo Técnico. 

Portanto, acompanharei o Corpo Técnico, fazendo constar em meu voto COMUNICAÇÃO aos 

jurisdicionados nos termos propostos, considerando como prazo a aplicação da nova metodologia a 

partir da Prestação de Contas de Governo Municipal referente ao exercício de 2019, encaminhada a 

esta Corte no exercício de 2020. 

Ressalto que, na sessão de 15.08.2017, o Plenário desta Corte se manifestou no mesmo 

sentido, conforme se verifica da Prestação de Contas de Governo Municipal de Varre-Sai referente 

ao exercício de 2016, Processo TCE-RJ nº 205.523-0/17. 

Prosseguindo no feito, o Corpo Instrutivo apurou, ainda, a seguinte Impropriedade 

registrada à fl. 2003/2003V: 

“O município encaminhou as informações sobre os gastos com educação indicando 
como recursos utilizados as fontes: 100 – recursos do tesouro e 110 - ensino. No 
entanto, entende-se que o município deve segregar as fontes de recursos, 
utilizando na aplicação de gastos com educação para fins de limite constitucional 
apenas os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos (110 – 
ensino), uma vez que a fonte tesouro pode contemplar outros recursos que não se 
refiram a impostos. 
 

Este fato será objeto da Impropriedade e Determinação n.º 8” 

 Por sua vez, no que tange a referida Impropriedade, o Ministério Público Especial, em 

complemento a instrução do Corpo Instrutivo, assim se manifesta (fls. 2059/2061):   

 
“O Corpo Instrutivo, após a apuração do cumprimento do limite constitucional de 
manutenção e desenvolvimento de ensino (MDE), chama a atenção, às fls. 2003 e 
2013 para o fato de os gastos com educação e saúde encaminhados pelo município 
terem como indicação a utilização das fontes “tesouro”, “ensino” e “saúde”, como 
se observa na transcrição a seguir: 
(...) 
 
Registra o d. Corpo Técnico que a denominada fonte “tesouro” se constitui de 
recursos que podem conter outras receitas arrecadadas que não se refiram a 
impostos ou transferência de impostos. Feita esta observação, a instância técnica 
sugeriu Determinação para que “sejam utilizados, nos gastos com educação e 
saúde, para fins de limite constitucional, apenas fonte de recursos de impostos e 
transferências de impostos, de modo a atender plenamente ao estabelecido no 
artigo 212 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar 
Federal n.º 141/12”. 

 
Este Órgão Ministerial entende que, na apuração dos limites de MDE e ASPS no 
processo de Contas de Governo de Estado e Municípios, não se pode computar 
despesas realizadas que não tenham sido custeadas por meio de impostos e 
transferências de impostos sob o risco de comprometer o insculpido na Carta 
Magna. 
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A instituição de controles orçamentários e financeiros é imposição da Lei de 
Responsabilidade Fiscal que, ao dispor sobre a escrituração das contas públicas, 
determinou que a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo 
que recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem 
identificados e escriturados de forma individualizada. 
 

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a 
escrituração das contas públicas observará as seguintes: 
I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os 
recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem 
identificados e escriturados de forma individualizada; 

 

Para cumprir este mandamento legal, deve a administração pública realizar por 
fonte de recursos a classificação das receitas segundo a destinação legal dos 
recursos arrecadados. Estas fontes se constituem de determinados agrupamentos 
de naturezas de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinação legal, 
e servem para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias realizadas 
pelo ente público.  
 

Assim, impõe-se a administração governamental a necessidade de individualizar 
esses recursos de modo a evidenciar sua aplicação segundo a determinação legal.  
 

O Órgão Ministerial acolhe a proposta do Corpo Técnico diante da necessidade de 
serem adotadas medidas pela administração municipal com vistas à instituição de 
controles orçamentários e financeiros que permitam a perfeita aferição dos gastos 
aplicados em MDE e ASPS em atendimento aos normativos legais. 
 

Vale registrar que a impossibilidade de aferir o real cumprimento dos limites 
constitucional e legal de MDE e ASPS terá por consequência, a juízo deste 
Parquet, a rejeição das Contas de Governo haja vista a contaminação do processo 
de prestação de contas por grave irregularidade.” 

Corroborando a análise do Corpo Instrutivo e as considerações tecidas pelo Órgão 

Ministerial, consignarei a referida RESSALVA com DETERMINAÇÃO na conclusão deste Voto. 

Ao avaliar o desempenho do Município em relação ao Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB, o Corpo Instrutivo assim se manifesta (fl. 2003v/2004): 

 
4.5) DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB 
 
A Educação básica tem seu resultado monitorado por meio do indicador de 
desempenho denominado Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb, 
que, além de informar o desempenho médio da Educação nacional, permite a todo 
ente federado avaliar o desempenho de sua rede escolar. 
 
O Ideb foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira - Inep em 2007 e relaciona, de forma pioneira, informações de rendimento 
escolar (aprovação) e desempenho (proficiências) em exames padronizados, como 
a Prova Brasil – para os municípios e o Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) – para as unidades da federação e para o país. 
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Fonte: Ministério da Educação e Cultura e banco de dados da CGM. 

 

Observa-se que o município de Iguaba Grande não atingiu as metas previstas nas etapas 

referentes à 8ªsérie/9ºano. Dessa forma, com intuito de atingir as metas fixadas, faz-se necessário 

que se estabeleçam procedimentos de planejamento, acompanhamento e controle do desempenho 

da educação na rede pública de ensino, aprimorando a referida política pública, para que sejam 

alcançadas as metas do IDEB. 

Tal fato será objeto de RECOMENDAÇÃO ao final deste relatório. 

  6.2 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB 

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

Profissionais da Educação – FUNDEB foi instituído através da Lei Federal n.º 11.494, de 20/07/2007, 

com natureza contábil e formado pela contribuição de recursos do estado e municípios, com 

complementação da União, quando necessário. 

No caso específico dos municípios, a contribuição, compulsória, é formada pela dedução de 

20% (vinte por cento) das receitas de transferências do FPM, ICMS, IPI Exp., ICMS Des., IPVA e ITR. 

Verifica-se na prestação de contas de governo do exercício de 2015, processo TCE-RJ                           

n.º 209.819-3/16, que houve determinação ao Município para devolução de recursos à conta do 

FUNDEB, conforme transcrito a seguir: 

“III – Pela COMUNICAÇÃO, nos termos da lei Complementar nº 63/90, a Sra. Ana 

Grasiella Moreira Figueiredo Magalhães, atual Prefeita Municipal de Iguaba Grande 

para que seja alertada: 

(...)  

 

- para providenciar o ressarcimento, no valor de R$424.687,21, à conta do Fundeb, 

em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07, especialmente do seu artigo 

21, conforme a seguir discriminado: 

 

RESULTADOS DO IDEB - 2015 

Nota 
 4ª série/ 

5º ano 
Meta 

Percentual 
de alcance 

da meta  

Posição em 
relação aos 

91 
municípios 

Nota 
8ª série/ 
9º ano 

Meta 

Percentua
l de 

alcance da 
meta  

Posição 
em 

relação 
aos 91 

município
s 

5,8 5,1 114,00% 5ª 3,7 4,7 79,00% 59ª 
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a) R$315.101,12 referentes a despesas do exercício anterior efetuadas com 

recursos do FUNDEB, devendo esse valor ser ressarcido, com recursos ordinários, à 

conta do fundo, por estar em desacordo com o artigo 21 da Lei n.º 11.494/07. 

 

b) R$109.586,09 referentes à determinação desta Corte na prestação de contas de 

governo do município de Iguaba Grande relativa ao exercício de 2014 – processo 

TCE-RJ n.º 210.969-1/15, não efetuada no exercício de 2015.” 

 

Consoante análise do Corpo Técnico à fl. 2004v, o ressarcimento financeiro determinado 

pelo Plenário deste Tribunal, no valor total de R$424.687,21, não foi efetuado pelo Município de 

Iguaba Grande. 

No tocante ao montante relativo ao exercício de 2015 (R$315.101,12), a instrução ressalta 

que a decisão desta Corte ocorreu no exercício de 2016, quando já haviam sido aprovados o 

orçamento e a programação financeira para o referido exercício, motivo pelo qual foi sugerida nova 

COMUNICAÇÃO ao Gestor para que o valor apurado seja devidamente repassado à conta do Fundo. 

Quanto ao montante relativo ao exercício de 2014 (R$109.586,09), a instrução sugere a 

instauração de procedimento autônomo de apuração, mediante processo apartado, com vistas à 

adoção das medidas necessárias ao devido ressarcimento à conta do Fundeb, propondo, para tanto, 

DETERMINAÇÃO ao Corpo Instrutivo.  

Tais medidas sugeridas no Relatório Técnico serão consideradas na conclusão deste voto. 

Em 2016, o município contribuiu para o Fundo com recursos na ordem de R$7.778.063,89, 

tendo recebido do Fundo, após distribuição baseada no número de alunos matriculados no ensino 

fundamental, o montante de R$12.982.600,40 (Transferências multigovernamentais:                              

R$12.940.900,71 + Rendimentos: R$41.699,69). 

A receita do Fundeb, registrada pela contabilidade do município, guarda paridade com o 

valor informado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme demonstrado à fl. 2005 e a 

seguir reproduzido: 

RECEITAS DO FUNDEB 

Descrição Valor - R$ 

(A) Transferências recebidas contabilizadas pelo município 12.940.900,71 

(B) Valor informado pela STN 12.940.900,71 

(C) Diferença (A-B) 0,00 

                          Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 1442-1450, documento STN de fls. 1934. 

 



TCE-RJ 
PROCESSO N.º 205.437-5/17 
RUBRICA                    FLS.  

AC08 

Comparando o montante das transferências recebidas do Fundeb com a contribuição 

efetuada pelo Município, apura-se um ganho de recursos na ordem de R$5.162.836,82, conforme 

apontado pelo Corpo Instrutivo à fl. 2005v: 

 

RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 

    Descrição  R$ 

Valor das transferências recebidas do Fundeb 12.940.900,71 

Valor da contribuição efetuada pelo município ao 
Fundeb 

7.778.063,89 

Diferença (ganho de recursos) 5.162.836,82 

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 1442-1450  

 

Quanto às despesas com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício 

de suas atividades no ensino fundamental público, as mesmas atingiram a quantia de    

R$8.735.323,20, correspondendo a 67,28% dos recursos recebidos à conta do Fundeb                              

(R$12.982.600,40), cumprindo o disposto no art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/07 (vide quadro à                 

fl. 2006). 

A Lei nº 11.494/07 permite a aplicação de até 5% dos recursos do FUNDEB no 1º trimestre 

do exercício seguinte, por meio da abertura de créditos adicionais. Assim, no que concerne à 

aplicação do superavit financeiro porventura existente no exercício anterior, o Corpo Instrutivo 

assim se manifestou (fls. 2006v/2007):  

 

 “4.6.4.2.1) DO RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2015) 
 
Como mencionado anteriormente, a Lei Federal n.º 11.494/07 permite a aplicação 
de até 5% (cinco por cento) dos recursos do Fundeb no 1º trimestre do exercício 
seguinte, por meio da abertura de créditos adicionais. 
 
A fonte de recurso a ser utilizada, portanto, para a abertura do referido crédito 
adicional, deve ser o superavit financeiro verificado ao final do exercício anterior, 
uma vez que sem o recurso financeiro não se poderia efetuar a abertura do crédito. 
 
Com base nas informações presentes na prestação de contas de governo do 
exercício anterior (Proc. TCE-RJ n.º 209.819-3/16), verifica-se que a conta Fundeb 
registrou ao final do exercício de 2015 um superavit financeiro de R$179.210,94, de 
acordo com o Balancete encaminhado pela Prefeitura naquele processo.  
 
Constatada a existência de superavit financeiro no exercício anterior, o cálculo do 
limite mínimo (95%) de aplicação das despesas empenhadas no exercício de 2016, 
será efetuado subtraindo o superavit, ora registrado, das despesas empenhadas 
com recursos do Fundeb no exercício de 2016. 
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Consta declaração informando que não houve registro quanto à abertura de 
crédito adicional superavit do exercício anterior pela fonte de recursos Fundeb, às 
fls. 25-27. 
 
Este fato será objeto da Impropriedade e Determinação n.º 9. 
 
Dessa forma, na análise efetuada adiante, será considerado, para o cálculo do 
limite mínimo (95%) de aplicação das despesas empenhadas no exercício de 2016, o 
valor do superavit registrado na prestação de contas de governo de 2015 – 
R$179.210,94, uma vez que o superavit se sobrepõe aos créditos do Fundeb 
efetuados no exercício, sendo esta sobra utilizada para o empenhamento e 
pagamento de despesas em 2016.” 

 

Este fato será motivo de RESSALVA e DETERMINAÇÃO na conclusão deste voto. 

No tocante à exigência de aplicação mínima de 95% dos recursos oriundos Fundeb no 

exercício de 2016, o Corpo Instrutivo apurou que não foi observado o disposto no artigo 21 da Lei 

Federal n.º 11.494/07, conforme a seguir demonstrado: 

 

CÁLCULO DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 

Descrição Valor - R$ Valor - R$ Valor - R$ 

(A) Recursos recebidos a título de Fundeb no exercício 12.940.900,71 

(B) Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb 41.699,69 

(C) Total das receitas do Fundeb no exercício (A + B) 12.982.600,40 

(D) Total das despesas empenhadas com recursos do Fundeb no exercício 12.854.219,83 

  

(E) Superavit financeiro do Fundeb no exercício anterior 179.210,94 

(F) Despesas não consideradas 0,00 

i. Exercício anterior 0,00   

ii. Desvio de finalidade 0,00   

iii. Outras despesas 0,00   

(G) Deficit financeiro do Fundeb no exercício  605.842,78 

(H) Cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores 0,00 

(I) Total das despesas consideradas como gastos do Fundeb no exercício(D - E - F - G - H) 12.069.166,11 

(J) Percentual alcançado (mínimo = 95%)   (I/C) 92,96% 

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 - fls. 1442-1450, Quadro C.1 - fls. 1207, demonstrativo - fls. 1213, cancelamento 
de RP - fls. 1747, prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ no 209.819-3/16 e planilha Sigfis - fls. 1923-1932. 
 

Nota (item G): registra-se que as despesas empenhadas à conta do Fundeb sem a respectiva disponibilidade de recursos do fundo (deficit 
financeiro), no valor de R$605.842,78, foram excluídas da base de cálculo do limite mínimo de aplicação de 95% (noventa e cinco por 
cento) exigido pelo § 2º do artigo 21 da Lei Federal n.º 11.494/07, uma vez que tais despesas, empenhadas sem recursos do Fundeb, 
serão honradas somente no exercício seguinte à conta de outros recursos. 

 

Assim, verifica-se que o Município utilizou, no exercício em exame, 92,96% dos recursos do 

Fundeb, restando a empenhar o percentual de 7,04%, fato considerado na Irregularidade                  

n.º 02 do relatório preliminar do Corpo Instrutivo (fls. 2007v e 2026) e na proposta de Emissão de 

Parecer Prévio Contrário no parecer Ministerial  (fls. 2052  e 2078). 



TCE-RJ 
PROCESSO N.º 205.437-5/17 
RUBRICA                    FLS.  

AC08 

Após a publicação em Pauta Especial, a Sra. Ana Grasiella Moreira Figueiredo Magalhães, 

enviou esclarecimentos acerca da questão, de acordo com o teor de fls. 2109/2110 do                          

Doc. TCE-RJ nº 30.201-9/17. 

O Corpo Instrutivo, ao compulsar os elementos trazidos aos autos pelo jurisdicionado, assim 

se manifesta (fls. 2181v/2182): 

 

“IRREGULARIDADE N.º 02  
Utilização de 92,96% dos recursos recebidos do Fundeb em 2016, restando a 
empenhar 7,04%, em desacordo com o §2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07, que 
estabelece que somente até 5% dos recursos deste fundo poderão ser utilizados no 
1º trimestre do exercício seguinte. 
 

Razões de Defesa: em suma, a gestora atestou que o não atingimento do 
percentual previsto na Lei nº 11.494/07 deveu-se ao fato dessa Corte ter 
expurgado, do montante aplicado, o superavit do Fundeb apurado em 2015, no 
montante de R$179.210,94, bem como excluído o déficit referente ao exercício de 
2016, no valor de R$605.842,78. 
Deixou implícito que, de acordo com a sua interpretação, deve-se considerar o 
montante da despesa empenhada no exercício, sem as exclusões feitas por esta 
Corte. 
 
Se desconsideradas as exclusões em questão, o município teria aplicado 99,01% dos 
recursos recebidos do Fundeb em 2016, cumprindo-se a regra contida no §2º do 
artigo 21 da Lei n.º 11.494/07: 

 
Discriminação Valor 

Receitas do Fundeb 12.982.600,40 

Despesas Empenhadas com recursos do Fundeb em 2016 12.854.219,83 

Percentual aplicado 99,01% 

 

Assim sendo, do seu ponto de vista, não há que se falar em violação à legislação 
aplicável. 
 
Análise: os cálculos efetuados pela Coordenadoria de Contas de Governo dos 
Municípios – CGM, conforme a instrução de fls. 2007v, estão corretos, já que se 
mostra acertado o procedimento de suprimir dos cálculos o superavit do exercício 
anterior, no montante de R$179.210.94, uma vez que representou um incremento 
de recursos a serem utilizados em 2016.  
 
Deve-se aplicar o raciocínio de que dentro do montante empenhado em 2016 
(R$12.854.219,83), R$179.210,94 tiveram origem no saldo financeiro oriundo do 
exercício anterior. Logo, são sobras do exercício de 2015 que foram aplicadas em 
2016, motivo pelo qual se mostra acertada a exclusão. 
 

Relativamente ao valor do deficit apurado no balancete de verificação do Fundeb, 
elaborado em 31.12.2016, anexado às fls. 1626, no montante de R$605.842,78, 
também se mostra pertinente a sua desconsideração nos cálculos, uma vez que as 
despesas correspondentes serão quitadas somente no exercício de 2017, à conta 
de outros recursos, que não aqueles recebidos do Fundeb em 2016.  
 

Porém, nesse caso específico, conforme se verá na análise apresentada em face da 
irregularidade número 3, o deficit foi ajustado para R$381.193,41. 
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Em face do exposto, deve ser mantida a irregularidade, já que foram efetivamente 
aplicados apenas 94,69% dos recursos do Fundeb recebidos em 2016, conforme os 
cálculos efetuados pela CGM, às fls. 2007v, cujo resumo abaixo se apresenta: 

 

CÁLCULO DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 

Descrição 
Valor - 

R$ 
Valor - R$ Valor - R$ 

(A) Recursos recebidos a título de Fundeb no exercício 12.940.900,71 

(B) Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb 41.699,69 

(C) Total das receitas do Fundeb no exercício (A + B) 12.982.600,40 

(D) Total das despesas empenhadas com recursos do Fundeb no 
exercício 

12.854.219,83 

  

(E) Superavit financeiro do Fundeb no exercício anterior 179.210,94 

(F) Despesas não consideradas 0,00 

i. Exercício anterior 0,00   

ii. Desvio de finalidade 0,00   

iii. Outras despesas 0,00   

(G) Deficit financeiro do Fundeb no exercício  381.193,41 

(H) Cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores 0,00 

(I) Total das despesas consideradas como gastos do Fundeb no exercício(D - E - F - G - 
H) 

12.293.814,48 

(J) Percentual alcançado (mínimo = 95%)   (I/C) 94,69% 

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 - fls. 1442-1450, Quadro C.1 - fls. 1207, demonstrativo - fls. 
1213, cancelamento de RP - fls. 1747, prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ no 209.819-3/16 e 
planilha Sigfis - fls. 1923-1932. 
 
Nota (item G): registra-se que as despesas empenhadas à conta do Fundeb sem a respectiva disponibilidade de 
recursos do fundo (deficit financeiro), no valor de R$605.842,78, foram excluídas da base de cálculo do limite mínimo 
de aplicação de 95% (noventa e cinco por cento) exigido pelo § 2º do artigo 21 da Lei Federal n.º 11.494/07, uma vez 
que tais despesas, empenhadas sem recursos do Fundeb, serão honradas somente no exercício seguinte à conta de 
outros recursos. 

 

 O Ministério Público Especial, em consonância com o relatório técnico, também opinou pela 

rejeição das razões de defesa apresentadas pelo Jurisdicionado, conforme a seguir (fls. 2210/2212): 

“2.2. Aplicação dos recursos FUNDEB inferior a 95% da receita recebida 
IRREGULARIDADE N.º 2  
 
Utilização de 92,96% dos recursos recebidos do Fundeb em 2016, restando a 
empenhar 7,04%, em desacordo com o §2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07, que 
estabelece que somente até 5% dos recursos deste fundo poderão ser utilizados 
no 1º trimestre do exercício seguinte. 
 
Conforme análise do Corpo Instrutivo o responsável alegou não ter conseguido 
aplicar o mínimo de 95% dos recursos do FUNDEB no exercício, exigido por lei, 
tendo em vista que essa Corte expurgou, do montante aplicado, o superavit do 
FUNDEB apurado em 2015 (R$179.210,94), bem como excluiu o deficit referente ao 
exercício de 2016 (R$605.842,78). 
 
A unidade técnica se contrapõe à tese defendida pelo jurisdicionado, afirmando 
que a metodologia de cálculo adotada por este Tribunal é a correta, conforme 
análise a seguir, com reparo, tão somente, pela alteração do valor do deficit 
ajustado como se verificará na análise da Irregularidade nº 03: 
(...) 
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 O § 2º do art. 21 da Lei Federal nº 11.494/07 é muito claro que, no mínimo, deve 
ser aplicado o percentual de 95% da receita do FUNDEB no próprio exercício do seu 
recebimento. 
 
§ 2

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

relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1
o
do art. 6

o
 desta 

Lei, poderão ser utilizados no 1
o
 (primeiro) trimestre do exercício imediatamente 

subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 
 
Assim, em consonância com o relatório técnico, o Parquet de Contas opina pela 
rejeição das razões de defesa referentes ao descumprimento da regra legal em 
comento. Em consequência, a Irregularidade pertinente será ratificada na 
conclusão deste Parecer.” 

 

 Não obstante, em razão do envio de razões de defesa complementares por meio do                                      

Doc. TCE/RJ n.º 3.589-6/18, o Corpo Instrutivo tornou a analisar a questão, conforme a seguir                  

(fls. 2549/2550v): 

IRREGULARIDADE N.º 02  

Utilização de 94,69% dos recursos recebidos do Fundeb em 2016, restando a 
empenhar 5,31%, em desacordo com o §2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07, que 
estabelece que somente até 5% dos recursos deste fundo poderão ser utilizados no 
1º trimestre do exercício seguinte. 

 

IRREGULARIDADE N.º 03  

O superavit financeiro para o exercício de 2017 apurado na presente prestação de 
contas (R$323.463,60) não está em consonância com o deficit financeiro registrado 
pelo município no balancete do Fundeb (R$381.193,41), revelando a saída de 
recursos da conta do Fundeb, no montante de R$704.657,01, sem a devida 
comprovação, o que descumpre o disposto no artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 
da Lei Federal n.º 11.494/07. 

Razões de Defesa para as IRREGULARIDADES nºs 02 e 03: A responsável inicia sua 
defesa alegando que as despesas empenhadas com recursos do Fundeb foram 
superiores ao limite mínimo de 95% e que o deficit financeiro apurado no Quadro 
D.2 (Balancete Financeiro) não existiu. 

Argumenta que o Corpo Instrutivo considerou no passivo financeiro do Fundeb os 
valores das consignações oriundas da folha de pagamento dos servidores que 
exercem suas atividades nas unidades da Educação Básica. No entanto, informa 
que nenhum documento extraorçamentário relativo às consignações e DDO foi 
emitido à fonte de recurso correspondente, pelo fato de que os recursos do Fundeb 
não comportam as despesas de pessoal da Educação Básica. Assim, as obrigações 
das referidas despesas foram registradas para pagamento com fonte de recursos 
próprios do Município, devendo o valor de R$624.777,56, de acordo com a 
defendente, ser excluído das obrigações, por não ter sido o referido gasto arcado 
com recursos do Fundo.  

Em relação ao valor de R$18.943,52 que na defesa anterior (Documento TCE-RJ nº 
030.201-9/17) a responsável afirmou se tratar de consignações do Fundo, agora 
informa que se refere à faltas ao trabalho, não devendo figurar como passivo, pois 
se constitui de uma receita de restituição. 
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A defendente argumenta, ainda, que apesar dos esclarecimentos ora prestados, a 
diferença de apenas 0,31% para o atingimento do limite legal de 95% (foi apurado 
94,69%) deve ser considera irrisória, podendo ser desconsiderada a irregularidade, 
citando caso análogo em que este Tribunal analisou a Prestação de Contas da 
Câmara Municipal de Santo Antônio de Pádua (Processo TCE-RJ nº 223.674-1/15). 

No que se refere ao deficit do Fundeb, alega que esta Corte de Contas pacificou 
recentemente que o fato gera uma impropriedade que não macula as contas, uma 
vez que os valores podem ser ressarcidos à conta do referido Fundo, citando, para 
tanto, o Processo TCE-RJ nº 206.020-5/2017, relativo à Prestação de Contas de 
Governo de 2016 do Município de Japeri. 

Análise: Quanto ao pagamento das consignações decorrentes de folha de 
pagamento de servidores com recursos ordinários do Município, no valor total de 
R$624.777,56, a documentação ora acostada às fls. 2454/2557 não permite atestar 
com exatidão tal afirmação da defendente, pelo que seus argumentos não serão 
aceitos.  

No que tange ao valor de R$18.943,52, citado pela responsável como consignações 
do Fundo decorrentes de faltas ao trabalho (que consiste em receita do município), 
cabe destacar que já não foi considerado no cálculo realizado pelo Corpo Instrutivo 
às fls. 2184, relativo ao saldo ajustado no Balancete de Verificação do Fundeb em 
31/12/2016. 

Em relação à diferença de 0,31% para o atingimento do mínimo de 95% na 
utilização dos recursos do Fundeb em 2016, no presente caso concreto, este Corpo 
Técnico entende não ser cabível, tendo sido descumprido, assim, o estabelecido 
pelo §2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07. Quanto aos casos análogos de decisões 
em processos de Prestações de Contas de outros Municípios, cabe salientar que as 
mesmas não possuem efeito vinculante, ou seja, não servindo de base para a 
modificação da análise de mérito das irregularidades em exame.  

Dessa forma, ratifica-se a análise levada a efeito na Instrução às fls. 2181v/2184v, 
sendo mantidas as irregularidades nºs 02 e 03 na conclusão do presente. 

Em consonância com o Relatório Técnico, o Parquet de Contas opinou pela manutenção da 

Irregularidade em tela (fls. 2570/2572). 

Assim, conforme apontado no Relatório Técnico, após análise das razões de defesa 

apresentadas pelo Jurisdicionado, houve a utilização de 94,69% dos recursos do FUNDEB no 

exercício de 2016, em desacordo com o § 2º do artigo 21 da Lei nº 11.494/07, que estabelece que 

somente até 5% dos recursos deste fundo poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício 

seguinte. 

Contudo, compulsando os elementos que integram o Doc. TCE/RJ n.º 5.082-2/18, em anexo, 

verifico que, relativamente à aplicação mínima dos recursos do Fundeb, o Jurisdicionado apresentou, 

em sua peça final de defesa, as seguintes justificativas: 

“(....) tomamos a iniciativa de buscarmos, pormenorizadamente, analisar as 
questões de ordem contábil, financeira e patrimonial que envolveu, no exercício de 
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2016, a execução dos recursos do FUNDEB, sejam de natureza orçamentária e ou 
extraorçamentária. 

Verificamos que diversos pontos vieram à tona com a análise acima narrada, 
porem, na execução orçamentária da receita e da despesa, os valores guardam 
consonância em relação aos fatos financeiro e contábeis. 

Todavia, a execução da despesa extraorçamentária, mostrou-se controversa, uma 
vez que, ao compulsarmos os documentos, de origem extraorçamentário, inerente 
aos razões das contas 111 e 112, podemos afirmar que, nem todos os valores 
apontados como saldo de consignações a pagar do exercício, no valor de R$ 
624.777,56 (documento 01- Anexo), pertencem ao passivo dos recursos do 
FUNDEB. 

O rol de documentos extraorçamentários, por código de conta, conforme apontado 
na relação de consignações a pagar, documento 01 – Anexo, deixa claro e 
comprovado que a maioria dos lançamentos pertencem, efetivamente, ao passivo 
da Prefeitura, eis que, identificados estão, pela abreviatura PMIG (Documento 02 – 
Anexo), enquanto os passivos extras pertencentes ao fundo, estão identificados 
pela abreviatura FUNDEB 40 ou FUNDEB 60. 

Os documentos extraorçamentário, pertencente exclusivamente ao FUNDEB, 
identificados pelas contas 18310, 18322, 18323, 18324, 18325, 18818, 18309, 
18312, 18820, 18311, 18819, 18824 (Documento 03 – Anexo) totalizam R$ 
252.121,12, de obrigações e ou consignações a pagar com recursos oriundos do 
fundo de valorização do magistério municipal. (...) 

Fatos expostos, elaboramos novo quadro D.2 (Documento 04 – Anexo) com 
evidenciação dos ativos e passivos financeiros que envolvem recursos de origem 
FUNDEB (...) originando no exercício um superávit de R$ 90.286,00. 

O montante da despesa empenha à conta dos recurso recebidos do FUNDEB foram 
superiores ao limite de 95%, sendo certo que o déficit financeiro apurado no 
quadro D.2 (Balancete Financeiro do Fundeb) não existiu realmente, conforme 
explicaremos a seguir. 

Ocorre que ao considerar o superávit acima apontado, conforme novo quadro D.2 
da composição das despesas apenas exclui-se o superávit do exercício anterior, o 
que aponta uma despesa ajustada de R$ 12.675.008,89 enquanto que a receita 
ajustada importa em R$ 12.982.600,40, apontando assim um percentual aplicado 
de 97,63% (Documento 05 – Anexo). 

Os documentos comprobatórios faltantes nas razões complementares de defesa 
estão, devidamente, acostados ao presente expediente.” 

 

Primeiramente, registro que as alegações do Jurisdicionado atinentes às consignações do 

Fundeb, no valor de R$ 624.777,56, já foram objeto de apreciação por parte do Corpo Instrutivo 

quando da análise dos esclarecimentos prestados através do Doc. TCE/RJ n.º 3.589-6/18, porém os 

mesmos não foram acatados em razão de documentação comprobatória insuficiente. 

Cabe destacar que o montante acima referenciado consta registrado no Balancete de 

Verificação do Fundeb em 31.12.2016, o qual foi ajustado pelo Corpo Instrutivo na análise do 

resultado financeiro do exercício, conforme reproduzido a seguir:  
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Balancete de Verificação em 31/12/2016 - Quadro D.2 - (AJUSTADO) * 

Ativo Financeiro Valor Fls. Passivo Financeiro Valor Fls. 

Disponibilidades 1.438.126,01 1627-1701  R.P. do Exercício 720.561,77 2172-2173 

      R.P. Exercícios Anteriores 473.980,09 2174-2175 

      Consignações 624.777,56 1706-1708 

            

Deficit 381.193,41         

           

Total 1.819.319,42   Total 1.819.319,42   
(*) Relatório do Corpo Instrutivo, fl. 2184 

Contudo, verifico que ora restou comprovado através da documentação acostada ao                  

Doc. TCE/RJ n.º 5.082-2/18, em anexo, que o passivo financeiro de consignações exclusivas do 

Fundeb monta em R$252.121,12, devendo, portanto, ser promovido novos ajustes no Balancete de 

Verificação do Fundo (Quadro D2), pois o valor de R$624.777,56 registrado no Balancete 

encaminhado anteriormente pelo Jurisdicionado e considerado na análise do Corpo Instrutivo 

contempla também outras obrigações da Prefeitura. 

Assim, com base na “Relação das Consignações Exclusivas do Fundeb a Pagar em 

31.12.2016” e demais documentos apresentados pelo Jurisdicionado, apuro que déficit financeiro  

no exercício passou de R$381.193,41 para R$8.536,97, conforme demonstrado a seguir:  

Balancete de Verificação em 31/12/2016 - Quadro D.2 - (AJUSTADO) 

Ativo Financeiro Valor Fls. Passivo Financeiro Valor Fls. 

Disponibilidades 1.438.126,01 2184  R.P. do Exercício 720.561,77 2184 

      R.P. Exercícios Anteriores 473.980,09 2814 

      Consignações 252.121,12 * 

            

Deficit 8.536,97         

            

Total 1.446.662,98   Total 1.446.662,98   
(*) Relatório de Consignações a Pagar da Prefeitura de Iguaba Grande (2016), Relação das Consignações Exclusivas do Fundeb a Pagar 
em 31.12.2016, Documentos Extrorçamentários FUNDEB 40 e FUNDEB 60 e Balancete de Verificação (Quadro D.2) constantes do Doc. 
TCE/RJ n.º 5.082-2/18 . 
 

 Em face do deficit apurado no quadro anterior, verifica-se que o valor total das despesas 

empenhadas no exercício de 2016 com recursos do Fundeb atingiram o percentual de 97,56% e não 

de 94,69% como apurado pelo Corpo Instrutivo, a saber: 

 Valor R$ 

(A) Total das receitas do FUNDEB no exercício de 2016   12.982.600,40 

(B) Total das despesas empenhadas com recursos do FUNDEB no exercício 12.854.219,83 

(C) Superávit financeiro do FUNDEB no exercício anterior 179.210,94 

(D) Deficit financeiro do FUNDEB no exercício 8.536,97 

(E) Cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores 0,00 

(F) Total das despesas consideradas como gastos do FUNDEB (D-E-F-G) 12.666.471,92 

(G) Percentual alcançado (mínimo = 95%) (F/A) 97,56% 
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Desse modo, verifica-se que o Gestor cumpriu o disposto no §2º do artigo 21 da Lei                  

n.º 11.494/07 no exercício em exame. 

O saldo financeiro apurado do exercício de 2016, no montante de R$1.436.839,67, assim se 

demonstra: 

 

 FUNDEB  

Movimentação financeira  Valor - R$ 

I  Saldo financeiro contábil do exercício anterior (31/12/2015)  1.173.361,61 

   Entradas  

II  Recursos recebidos do Fundeb  12.940.900,71 

III  Receitas de aplicações financeiras  41.699,69 

IV  Créditos referentes a consignações   0,00 

V  Outros créditos   15.872,09 

VI  Total dos recursos financeiros (I+II+III+IV+V)  14.171.834,10 

   Saídas  

VII 
 Despesa orçamentária paga exclusivamente com recursos do 

Fundeb  
10.203.273,33 

VIII  Restos a pagar pagos exclusivamente com recursos do Fundeb  35.346,26 

IX   Consignações pagas exclusivamente com recursos do Fundeb  1.363.953,84 

X  Outros débitos   1.132.421,00 

XI  Total de despesas pagas (VII+VIII+IX+X)  12.734.994,43 

XII  Saldo financeiro apurado (VI-XI)  1.436.839,67 

XIII  Saldo financeiro contábil registrado em 31/12/2016  1.438.126,01 

XIV  Diferença apurada  (XII-XIII)  -1.286,34 

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.o 209.819-3/16, Quadro D.3, fls. 1710, demonstrativos 
contábeis, às fls. 1245-1250 e 1712-1737, Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 1442-1450, conciliações bancárias 
às fls. 1627-1630 e 1668-1671. 
 
Nota 1: outros créditos referem-se a pagamentos emitidos na fonte Fundeb, mas se trata de despesas custeadas de recursos 
ordinários e outros débitos são relativos a soma de R$356.423,58 oriundos de pagamentos efetuados indevidamente na conta 
Fundeb; R$67.226,43 oriundos de restos pagos indevidamente na conta Fundeb; R$708.770,99 oriundos de transferências 
bancárias realizadas na conta Fundeb, conforme informado às fls 1710 e comprovado ás fls. 1712 e 1735-1746. 
 
Nota 2: a diferença apurada originou entre o registro das receitas de aplicação financeira no anexo 10 (R$41.699,69) e o quadro 
D.3 (R$42.986,03). 

 

A diferença apurada no quadro anterior será motivo de RESSALVA e DETERMINAÇÃO na 

conclusão deste voto. 

Por fim, o Corpo Instrutivo apresentou o resultado financeiro do FUNDEB para o exercício 

seguinte (2017), conforme quadro a seguir: 
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O valor do superávit financeiro para o exercício de 2017 apurado no quadro anterior                    

(R$323.463,60) diverge do déficit financeiro registrado contabilmente pelo município no balancete 

(R$605.842,78) de fl. 1626, revelando a saída de recursos da conta do Fundeb sem a devida 

comprovação, portanto, em desacordo com o disposto no artigo 21 c/c o artigo 23, inciso I da Lei 

Federal n.º 11.494/07. Tal fato foi objeto da Irregularidade n.º 03 do Relatório Técnico (fls. 2026). 

O Ministério Público Especial se coaduna com a conclusão do Corpo Técnico, conforme a 

seguir (fls. 2052/2053):  

“Por fim, o Corpo Técnico apresentou (fls. 2008 a 2009) a análise da movimentação 
financeira do FUNDEB em 2016 e identificou que o valor do superávit financeiro 

RESULTADO FINANCEIRO DO FUNDEB PARA O EXERCÍCIO 2017 

Descrição Valor - R$ 

Superavit financeiro do Fundeb no exercício de 2015 179.210,94 

(+) Receita do Fundeb recebida em 2016 12.940.900,71 

(+) Receita de aplicação financeira do Fundeb de 2016 41.699,69 

(+) Ressarcimento efetuado à conta do Fundeb em 2016    0,00 

(+) Créditos outros (depósitos, transferências, etc) em 2016     15.872,09 

(+) Cancelamento de passivo financeiro (RP, Outros) efetuados em  2016 0,00 

 = Total de recursos financeiros em 2016 13.177.683,43 

(-) Despesas empenhadas do Fundeb em 2016 12.854.219,83 

 = Superavit Financeiro Apurado em 31/12/2016 323.463,60 

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ no 209.819-3/16, anexo 10 Consolidado da Lei 
Federal n.º 4.320/64, fls. 1442-1450, Quadro C.1, fls. 1207, Quadro D.3, fls. 1710, demonstrativos contábeis, fls. 1245-
1250 e cancelamentos de passivos – fls. 1747. 
Nota: créditos outros no valor de R$15.872,09 refere-se a pagamentos emitidos na fonte Fundeb, porém se trata de 
despesas custeadas com recursos ordinários. 
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apurado para o exercício de 2017, de R$323.463,60, diverge do valor registrado 
pelo município no balancete à fl. 1626 de R$605.842,78.  
 
Segundo a análise técnica: “Tal ocorrência revela a saída de recursos da conta do 
Fundeb sem a devida comprovação, uma vez que o superavit financeiro apurado na 
presente análise não coincide com a situação de deficit financeiro registrado 
contabilmente. Verifica-se, dessa forma, o não atendimento ao disposto no artigo 
21 c/c o artigo 23, inciso I da Lei Federal n.º 11.494/07.” 
 
A diferença apurada configurou Irregularidade na proposta de Emissão de Parecer 
Prévio Contrário constante da conclusão do Relatório do Corpo Técnico e será 
acompanhada no Parecer deste Parquet de Contas. 
 

Após a publicação em Pauta Especial, a Sra. Ana Grasiella Moreira Figueiredo Magalhães, 

enviou esclarecimentos acerca da questão, de acordo com o teor de fls. 2110/2111 do                            

Doc.  TCE-RJ nº 30.201-9/17. 

O Corpo Instrutivo, ao compulsar os elementos trazidos aos autos pelo jurisdicionado, assim 

se manifesta (fls. 2183/2184v): 

IRREGULARIDADE N.º 03  
O superavit financeiro para o exercício de 2017 apurado na presente prestação de 
contas (R$323.463,60) não está em consonância com o deficit financeiro registrado 
pelo município no balancete do Fundeb (R$605.842,78), revelando a saída de 
recursos da conta do Fundeb, no montante de R$929.306,38, sem a devida 
comprovação, o que descumpre o disposto no artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 
da Lei Federal n.º 11.494/07. 

 
Razões de Defesa: a defendente, às fls. 2110-2111, ressaltou que o balancete do 
Fundeb inicialmente enviado, anexado às fls. 1626 (Quadro D.2), indevidamente 
contemplou, além dos encargos referentes aos recursos do Fundeb, obrigações 
relacionadas a outras contas da educação.  
 
Isso se deveu ao fato de que para fazer face aos gastos atinentes à educação básica, 
foram utilizados recursos do Fundeb e também recursos próprios. Por um lapso, 
encargos que deveriam ter sido quitados com recursos próprios foram arrolados no 
balancete do Fundeb (Quadro D.2). 
 
Visando comprovar as alegações, a defendente encaminhou um novo Quadro D.2, 
acompanhado de alguns documentos comprobatórios, no qual foi evidenciado um 
superavit de R$323.463,60, ao invés do deficit de R$605.842,78 registrado no 
primeiro balancete, não havendo, a seu ver, que se falar em saída de recursos do 
Fundeb sem a devida comprovação.  
 
Houve tão somente a inclusão, no balancete do Fundeb, de encargos que não se 
relacionavam a tal fonte de recursos, não havendo saída de recursos sem a devida 
aplicação. 

 
Análise: preliminarmente, visando facilitar o entendimento, transcrevemos o 
balancete (Quadro D.2) inicialmente anexado ao processo, às fls. 1626, utilizado 
pela instrução anterior, seguido do novo Quadro D.2 apresentado pela defendente, 
juntado às fls. 2170: 
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Balancete de Verificação em 31/12/2016 - Quadro D.2 (fls. 1626) 

Ativo Financeiro Valor Fls. Passivo Financeiro Valor Fls. 

Disponibilidades 1.438.126,01 1627-1701 R.P. do Exercício 945.211,14 1702-1705 

      
R.P. Exercícios 
Anteriores 473.980,09 1702-1705 

      Consignações 624.777,56 1706-1708 

Deficit 605.842,78         

            

Total 2.043.968,79   Total 2.043.968,79   

 

NOVO Balancete de Verificação em 31/12/2016 - Quadro D.2 (fls. 2170) 

Ativo Financeiro Valor Fls. Passivo Financeiro Valor Fls. 

Disponibilidades 1.438.126,01 1627-1701 R.P. do Exercício 720.561,77 2172-2173 

      
R.P. Exercícios 
Anteriores 375.157,12 2174-2175 

      

Consignações 18.943,52 

Não foram 
enviados 
documentos 
comprobatórios 

          
       Superavit 323.463,60 
           
 Total 1.438.126,01   Total 1.438.126,01 
  

Percebe-se que ocorreram alterações substanciais no Passivo Financeiro, com a 
redução dos valores dos restos a pagar e das consignações, revertendo o deficit de 
R$605.842,78 para um superavit de R$323.463,60. 
 
Ocorre que os documentos comprobatórios que foram encaminhados pela 
defendente, anexados às fls. 2172 e 2175, dão suporte parcial aos valores 
consignados no novo balancete, senão vejamos: 
 
- os restos a pagar do exercício corresponderam de fato aos R$720.561,77 
indicados pela defesa e não aos R$945.211,14, conforme comprovam os novos 
documentos contábeis anexados às fls. 2172-2173. 
 
- os restos a pagar de exercícios anteriores indicados pela defesa (R$375.157,12), 
não estão compatíveis com os registros contábeis contidos nos documentos 
anexados pela própria defesa às fls. 2174-2175. Tais documentos totalizam 
R$473.980,09, montante que deve prevalecer. 
 
- as consignações indicadas pela defesa (R$18.943,52) não vieram acompanhadas 
dos documentos contábeis pertinentes. Assim sendo, iremos manter o montante 
das consignações registrado no primeiro balancete  (R$624.777,56), registrando 
que esse valor está suportado pelos documentos anexados às fls. 1706-1708. 
 
Feitas essas considerações, o balancete de verificação do Fundeb, em 31.12.2016, 
com os devidos ajustes efetuados com base nos novos documentos 
comprobatórios, é o que se segue:  
 
 
 

 

 

 

 
 
Logo, persiste um deficit, embora o mesmo tenha decrescido de R$605.842,78 para 
R$381.193,41. 
  

Balancete de Verificação em 31/12/2016 - Quadro D.2 - (AJUSTADO) 

Ativo Financeiro Valor Fls. Passivo Financeiro Valor Fls. 

Disponibilidades 1.438.126,01 1627-1701 R.P. do Exercício 720.561,77 2172-2173 

      
R.P. Exercícios 
Anteriores 473.980,09 2174-2175 

      Consignações 624.777,56 1706-1708 

            

Deficit 381.193,41         

            

Total 1.819.319,42   Total 1.819.319,42   
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Frise-se que a defendente encaminhou um novo Quadro D.3 (fls. 2171), o qual não 
veio acompanhado de nenhum documento que pudesse suportar os registros neles 
contidos. Em razão do exposto, considera-se válido o Quadro D.3 anteriormente 
enviado, juntados às fls. 1710, registrando ser esse o documento que foi levado a 
cabo pela instrução anterior, nos cálculos efetuados. 
 
Diante da inalterabilidade do Quadro D.3, permanece pertinente a tabela 
apresentada às fls. 2008v, abaixo reproduzida para fins didáticos, através da qual a 
CGM apurou o superavit para o exercício de 2017 no total de R$323.463,60: 

 

RESULTADO FINANCEIRO DO FUNDEB PARA O EXERCÍCIO 2017 

Descrição Valor - R$ 

Superavit financeiro do Fundeb no exercício de 2015 179.210,94 

(+) Receita do Fundeb recebida em 2016 12.940.900,71 

(+) Receita de aplicação financeira do Fundeb de 2016 41.699,69 

(+) Ressarcimento efetuado à conta do Fundeb em 2016    0,00 

(+) Créditos outros (depósitos, transferências, etc) em 2016     15.872,09 

(+) Cancelamento de passivo financeiro (RP, Outros) efetuados em  
2016 

0,00 

 = Total de recursos financeiros em 2016 13.177.683,43 

(-) Despesas empenhadas do Fundeb em 2016 12.854.219,83 

 = Superavit Financeiro Apurado em 31/12/2016 323.463,60 

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ no 209.819-3/16, anexo 10 Consolidado da 
Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 1442-1450, Quadro C.1, fls. 1207, Quadro D.3, fls. 1710, demonstrativos contábeis, 
fls. 1245-1250 e cancelamentos de passivos – fls. 1747. 
Nota: créditos outros no valor de R$15.872,09 refere-se a pagamentos emitidos na fonte Fundeb, porém se 
tratam de despesas custeadas com recursos ordinários. 

 

Diante das exposições, conclui-se que ocorreram saídas de recursos do Fundeb sem 
a devida comprovação, no valor de R$704.657,01, violando o disposto no artigo 21 
c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07, nos seguintes termos, 
persistindo a irregularidade: 
 

 Em reais (R$) 

(A) Superavit Financeiro Apurado em 31/12/2016 323.463,60 

(B) Deficit registrado no balancete do Fundeb (Quadro D.2) - 
AJUSTADO 

381.193,41 

(A) – (B) 704.657,01 

 

 

O Ministério Público Especial opinou pela manutenção da Irregularidade relativa à 

movimentação indevida de recursos do Fundeb, considerando o reexame do Corpo Instrutivo, bem 

como que as razões de defesas apresentadas não foram suficientes para sanear a divergência 

apurada, conforme fls. 2213/2216. 

Não obstante, tendo em vista o envio de razões de defesa suplementares por meio do                                      

Doc. TCE/RJ n.º 3.589-6/18, o Corpo Instrutivo tornou a avaliar a questão às fls. 2549v/2550, 

concluindo mais uma vez que a Irregularidade deve ser mantida, nos termos da análise 

anteriormente transcrita neste voto. 
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O Parquet de Contas concorda com a análise procedida pela instância técnica desta Corte 

conforme se verifica às fls. 2570/2572. 

Contudo, devido ao ajuste efetuado no Balancete de Verificação do Fundeb (Quadro D2) em 

razão dos novos elementos comprobatórios apresentados através do Doc. TCE/RJ n.º 5.082-2/18, o 

deficit financeiro do exercício passou de R$381.193,41 para R$8.536,97. Dessa forma, verifico que 

persiste divergência entre o resultado financeiro do Fundeb apurado (superávit) e o deficit 

registrado contabilmente pelo Município, conforme resumo a seguir:   

 (R$) 

(A) Superávit Financeiro Apurado em 31.12.2016 323.463,60 

(B) Deficit registrado no balancete do Fundeb (Quadro D.2) - AJUSTADO 8.536,97 

(C) Diferença (A-B) 332.000,57 

 

Em que pese não ter sido saneada a divergência apurada, divirjo quanto à manutenção da 

presente Irregularidade conforme consignado no Relatório Técnico e no parecer  do Parquet de 

Contas, eis que a falha poderá ser objeto de RESSALVA e DETERMINAÇÃO pelos motivos que 

exponho a seguir: 

1 – O Município aplicou o percentual de 28,58% na Manutenção e no Desenvolvimento do 

Ensino, cumprindo o disposto no artigo 212 da Constituição Federal; 

2 – Quanto às despesas relacionadas à remuneração dos profissionais do magistério em 

efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público, verifico que as mesmas 

atingiram o percentual de 67,28% dos recursos recebidos à conta do FUNDEB no exercício de 2016, 

cumprindo o disposto no art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/07 (vide quadro à fl. 2006); 

 

3 - A divergência de R$332.000,57 entre o resultado financeiro do FUNDEB apurado 

(superavit) e o deficit registrado contabilmente pelo município representa apenas 2,56% do total de 

recursos financeiros do FUNDEB apurados no exercício em questão – R$12.982.600,40; 

4 - Tal falha pode ser corrigida com o ressarcimento do montante supracitado à conta do 

FUNDEB, cuja comprovação será objeto de apuração na Prestação de Contas de Governo do próximo 

exercício financeiro; 

5 – Também vale salientar que o ressarcimento à conta do FUNDEB foi objeto de ressalva e 

determinação nas Prestações de Contas de Administração Financeira dos Municípios de 



TCE-RJ 
PROCESSO N.º 205.437-5/17 
RUBRICA                    FLS.  

AC08 

Pinheiral/2015 – Processo n.º 803.738-9/16; Santo Antônio de Pádua/2011 – Processo n.º 205.947-

0/12; Itatiaia/2011 - Processo n.º 205.392-9/12; Magé/2011 – Processo n.º 205.439-3/12; 

Tanguá/2012 – Processo n.º 210.987-9/13; Arraial do Cabo/2013 – Processo n.º 208.395-6/14 e 

Iguaba Grande/2013 – Processo n.º 209.210-7/14, dentre outras; 

6 - O cadastro do Conselho do FUNDEB, este consta como regular junto ao Ministério da 

Educação – MEC, conforme consulta efetuada ao site daquele órgão (fls. 1935); 

7 - O parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (fls. 1865) 

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

contas, conforme previsto no artigo 24 da Lei n.º 11.494/07.  

Por fim, ressalto que tal diferença (R$332.000,57) deve ser ressarcida, com recursos 

ordinários, à conta do Fundeb para se resgatar o necessário equilíbrio financeiro da conta. Tal fato 

será objeto de DETERMINAÇÃO ao Chefe do Poder Executivo na conclusão deste Voto. 

  6.3 - DESPESAS COM SAÚDE 

A Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 2012, dispõe sobre valores mínimos a 

serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, definindo, ainda, quais as despesas 

consideradas para tais fins. 

Conforme apurado pelo Corpo Instrutivo à fl. 2014, o percentual de aplicação em ações e 

serviços públicos de saúde foi de 30,42%, portanto, acima do percentual mínimo disposto no artigo 

7º da Lei Complementar Federal nº 141/12, a saber: 

 

 

DESCRIÇÃO Valor - R$  

RECEITAS 

 (A) Receitas de impostos e transferências (conforme quadro da educação) 48.966.159,63 

 (B)  Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, "d" e "e") 1.114.151,43 

 (C) Dedução do IOF-Ouro 0,00 

 (D) Total das receitas (base de cálculo da saúde) (A-B-C) 47.852.008,20 

DESPESAS COM SAÚDE 

 (E) Despesas liquidadas custeadas com recursos de impostos e transf. de impostos 14.555.043,85 

 (F) Restos a pagar não processados, relativos aos recursos de impostos e transf. de 
  impostos, com disponibilidade de caixa 

0,00 

 (G) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores com disponibilidade financeira 0,00 

 (H) Total das despesas consideradas = (E+F-G) 14.555.043,85 
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 (I) Percentual das receitas aplicado em gastos com saúde (H/D) mínimo 15% 30,42% 

 (J) Valor referente à parcela que deixou de ser aplicada em ASPS no exercício 0,00 

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 1442-1450, Quadro E.1 – 1252-1254, Quadro E.2 – fls.  1749-1773, Quadro E.3 (balancete) de fls. 
1775, documento de arrecadação do FPM de julho e dezembro – fls. 1945-1946 e cancelamento de RP – fls. 1861. 
Nota: as Emendas Constitucionais n.ºs 55 e 84 estabeleceram um aumento de 1% no repasse do FPM (alíneas “d” e “e”, inciso I, artigo 159 da CF), a serem 
creditados nos primeiros decêndios dos meses de julho e dezembro. De acordo com comunicado da STN, os créditos ocorreram nos dias 07/07/2016 e 
08/12/2016. No entanto, esta receita não compõe a base de cálculo da saúde, prevista no artigo 198, § 2º, inciso III da CF, da mesma forma que o IOF- 

 

Cabe destacar que na aferição dos gastos com saúde, o Corpo Instrutivo apurou as seguintes 

inconsistências: 

-> O valor total das despesas na função 10 – Saúde evidenciadas no Sistema Integrado de 

Gestão Fiscal – Sigfis/BO (R$19.689.235,41) diverge do registrado pela contabilidade                        

(R$ 21.257.006,37), apresentando diferença de R$1.567.770,96, conforme demonstrado à                    

fl. 2010; 

-> gastos não pertencentes ao exercício de 2016, no valor total de R$820.553,65, em 

desacordo com artigo 7° da Lei Complementar n.º 141/12 c/c com inciso II do artigo 50 da Lei 

Complementar n.º 101/00, conforme apontado à fl. 2010/2011.  

Tais fatos serão considerados como RESSALVAS na conclusão deste voto. 

Com relação ainda a este tópico, a instrução técnica, à fl. 2013, aponta: 

“O município encaminhou as informações sobre os gastos com saúde indicando 
como recursos utilizados parte a fonte 100 – tesouro e parte a fonte 120 - saúde. 
No entanto, entende-se que o município deve segregar as fontes de recursos, 
utilizando na aplicação de gastos com saúde para fins de limite constitucional, 
apenas os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos (fonte 120 – 
saúde), uma vez que a fonte tesouro, pode contemplar outros recursos que não se 
refiram a impostos. 
 
Este fato será considerado junto à Impropriedade do item 4.4.2. desta instrução.” 

 

Tal fato será considerado junto à RESSALVA semelhante, anteriormente apontada no item 

“Educação”. 

O Ministério Público Especial, em sua avaliação de fls. 2055/2057, entende necessário 

recalcular o valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde. Opina o Parquet no sentido de 

que na apuração do limite constitucional devem ser excluídos os restos a pagar processados e não 

processados sem lastro financeiro ao fim do exercício de 2016. Para tanto, elaborou novo 

demonstrativo excluindo os restos a pagar processados e não processados sem lastro financeiro ao 

término do exercício de 2016, apurando o percentual de 28,38%, conforme transcrito a seguir: 
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“4.3.3 Disponibilidade de caixa ao final do exercício 2016, consolidada no Fundo 
Municipal de Saúde. 
 

A Lei Complementar nº 141/12, em seu artigo 24, estabeleceu, para cálculo dos 
recursos mínimos a que se refere aquela Lei Complementar, que serão 
consideradas as despesas liquidadas e pagas no exercício e as despesas 
empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o limite das 
disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no Fundo de Saúde. 
O Órgão Ministerial observa que o legislador, ao definir como condição a 
existência de disponibilidade de caixa para que fossem considerados os restos a 
pagar não processados no cômputo das despesas em ASPS, teve como objetivo 
assegurar a suficiência destes recursos financeiros para lastrear os restos a pagar 
processados. 
 

Com efeito, entende o Parquet de Contas que o cômputo de restos a pagar 
processados e não processados na apuração da aplicação em ASPS está vinculado 
à existência de disponibilidade de caixa oriunda de impostos e transferências de 
impostos consolidada no FUNDO DE SAÚDE. 
 

Por outro lado, deve ser acrescentado que o legislador definiu que o valor 
correspondente à disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar 
considerados para apuração do mínimo a ser aplicado em ASPS, ainda que 
posteriormente cancelado ou prescrito, deverá ser, necessariamente, aplicado em 
tais ações e serviços, conforme o disposto no § 1ºdo artigo 24 da LC 141/12. 
 

Ao se examinar o Balancete de Verificação do Fundo Municipal de Saúde em 
31.12.2016, com as assinaturas do Prefeito Municipal e dos responsáveis pelo 
Controle Interno do Município, fl. 1775, constatam-se os seguintes registros quanto 
aos recursos de impostos e transferências de impostos: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entretanto, o valor das disponibilidades informado não se coaduna com o 
somatório dos saldos registrados nos extratos bancários em 31.12.2016, consoante 
se observa nos referidos documentos apresentados às fls. 1776 a 1831. 
A composição das disponibilidades do Fundo Municipal de Saúde em 31.12.2016 
pode ser assim sintetizada: 
 

Conta 2363-7 – R$.......506,73 
Conta 1754-8 – R$.........43,56 
Conta 5184-4 – R$...........0,15  
Conta 8802-1 – R$136.826,12 
Total....................R$137.376,56 

 

Com base nos extratos bancários, observa-se que a disponibilidade financeira do 
Fundo Municipal de Saúde no valor de R$137.376,56 não seria suficiente para dar 
lastro financeiro aos restos a pagar processados do exercício de 2016, haja vista 
haver o comprometimento desta disponibilidade com outras obrigações registradas 
no passivo financeiro: DDO/Consignações e restos a pagar de anos anteriores. 
 

Ativo Financeiro Passivo Financeiro 

 

Disponibilidades R$4.158.514,66 

DDO/Consignações – R$1.877.301,49 

RP Processados 2016 - R$973.770,26 

RP Processados Anos Anteriores – R$1.249.310,66 

RP Não Processados 2016 – R$93.863,30 

RP Não Processados Anos Anteriores – R$74.067,05 
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O Corpo Instrutivo informa em nota de rodapé à fl. 2013 que “o município inscreveu 
o montante de R$93.863,30 em restos a pagar não processados, sem a devida 
disponibilidade, depois de deduzidas as outras obrigações, conforme balancete de fls.  
1775. Dessa forma, não foi considerado este montante como despesas em saúde 
para fins do limite.” 
 
No entendimento esposado por este Parquet de Contas, a norma do artigo 24 da LC 
141/12 determina que, para que sejam considerados os restos pagar no cálculo do 
limite constitucional, somente deverá ser computado o montante que tenha 
lastro financeiro na disponibilidade registrada no Fundo Municipal de Saúde ao 
término do exercício. 
 

Com efeito, a partir do disposto no artigo 24 da LC 141/12, entende o Órgão 
Ministerial que a apuração do limite constitucional, excluindo os restos a pagar sem 
lastro financeiro ao término do exercício de 2016, pode ser sintetizada na tabela a 
seguir apresentada. 
 

DESCRIÇÃO Valor - R$  

RECEITAS 

 (A) Receitas de impostos e transferências (conforme quadro da educação) 48.966.159,63 

 (B)  Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, "d" e "e") 1.114.151,43 

 (C) Dedução do IOF-Ouro 0,00 

 (D) Total das receitas (base de cálculo da saúde) (A-B-C) 47.852.008,20 

DESPESAS COM SAÚDE 

 (E) Despesas liquidadas custeadas com recursos de impostos e transf. de impostos* 14.555.043,85 

 (F) Restos a pagar processados, relativos aos recursos de impostos e transf. de 
  impostos, sem disponibilidade de caixa 

973.770,26 

 (G) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores com disponibilidade 
financeira 

0,00 

 (H) Total das despesas consideradas = (E-F-G) 13.581.273,59 

 (I) Percentual das receitas aplicado em gastos com saúde (H/D) mínimo 15% 28,38% 

 (J) Valor referente à parcela que deixou de ser aplicada em ASPS no exercício 0,00 

 *Neste montante foi excluído o valor dos restos a pagar não processados pelo Corpo Técnico. 

 

Com esta apuração, sem computar os restos a pagar processados e não 
processados sem disponibilidade de caixa, verifica-se que o Município de Iguaba 
Grande cumpriu o limite mínimo de 15% das receitas de impostos e transferências 
de impostos, estabelecido no art. 7º da Lei Complementar Federal nº 141/12 c/c o 
inciso III, §2, artigo 198 da Constituição Federal, para aplicação em Ações e Serviços 
Públicos de Saúde. 
 
Observa o Ministério Público Especial que o atual Chefe do Poder Executivo deverá 
ser alertado quanto à obrigatoriedade da consolidação no Fundo Municipal de 
Saúde das disponibilidades de caixas provenientes das receitas de impostos e 
transferências de impostos com vistas a atender as ASPS, em cumprimento ao 
disposto no artigo 24 da LCF 141/12, fato que será motivo de Comunicação no 
Parecer Ministerial.” 
 

No que concerne à apuração do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos em 

ações e serviços públicos de saúde, segundo o artigo 24 da lei, deverão ser consideradas: 

I – as despesas liquidadas e pagas no exercício; e 



TCE-RJ 
PROCESSO N.º 205.437-5/17 
RUBRICA                    FLS.  

AC08 

II – as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o 
limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no Fundo de 
Saúde. 

 

Conforme destacado pelo Corpo Instrutivo à fl. 2009v: ”... a Lei Complementar não menciona 

as despesas liquidadas não pagas. Não obstante, essas despesas devem compor o cálculo do limite 

mínimo constitucional, visto ser este o critério utilizado pelo Sistema de Informações Sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS criado pelo Ministério da Saúde, bem como ser esta a 

metodologia aplicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme estabelece a Portaria n.º 

553/14, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais, o qual assim dispõe: 

Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a serem aplicados anualmente em 
ações e serviços públicos de saúde serão consideradas as despesas: 

I – pagas;  

II – liquidadas e inscritas em Restos a Pagar; e 

III – empenhadas e não liquidadas inscritas em Restos a Pagar até o limite da 
disponibilidade de caixa do exercício.” 

 

Dessa forma, não obstante a proposta do Ministério Público Especial, concordo com a 

manifestação do Corpo Instrutivo. Com base no critério de cálculo definido no artigo 24 da Lei 

Complementar nº 141/12 e pelo Ministério da Saúde, devem ser consideradas no cálculo para 

aplicação em ações e serviços de saúde, as despesas liquidadas e os Restos a Pagar não Processados 

(despesas empenhadas no exercício e não liquidadas) até o limite das disponibilidades financeiras 

registrados no Fundo Municipal de Saúde. 

De fato, entendo que robustece o entendimento do Corpo Técnico desta Corte, o disposto 

no § 1º do artigo 24 da Lei Complementar nº 141/12: 

“Art. 24.  Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a que se refere esta Lei 
Complementar, serão consideradas:  

I - as despesas liquidadas e pagas no exercício; e  

II - as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o 
limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no Fundo de 
Saúde.  

§ 1
o
  A disponibilidade de caixa vinculada aos Restos a Pagar, considerados para 

fins do mínimo na forma do inciso II do caput e posteriormente cancelados ou 
prescritos, deverá ser, necessariamente, aplicada em ações e serviços públicos de 
saúde. “ 

Assim, verifica-se que o legislador se preocupou em determinar que, a disponibilidade de 

caixa vinculada aos restos a pagar não processados posteriormente cancelados ou prescritos, 
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deverá ser obrigatoriamente aplicada em ações e serviços públicos de saúde. Se não o fez em 

relação aos restos a pagar processados, é porque se referem a despesas que já foram reconhecidas 

pelo poder público, conforme disposto no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64: 

“Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo 
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo 
crédito.” 

Prosseguindo, verifico que o Corpo Instrutivo, às fls. 2014/2014v, aponta que os recursos 

destinados às ações e serviços públicos de saúde foram geridos diretamente pelo Fundo Municipal 

de Saúde, cumprindo o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar nº141/12. 

Entretanto, alerta para o seguinte fato: 

“Não obstante, observa-se que alguns municípios ainda executam despesas em 
ações e serviços públicos de saúde através de outras unidades gestoras distintas 
dos fundos municipais de saúde, contrariando o disposto no parágrafo único do 
artigo 2º da Lei Complementar n.º 141/12. 
 
Dessa forma, ao final desta instrução será sugerida comunicação aos 
jurisdicionados informando que a partir da análise das contas referente ao exercício 
financeiro de 2018, encaminhadas em 2019, esta Corte de Contas não mais 
computará as despesas com ações e serviços de saúde que não tenham sido 
movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo 
estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar 
n.º 141/12.” 
 

Sobre a questão, o Ministério Público Especial assim se pronuncia, concluindo que a 

sugestão do Corpo Técnico deva ser reformulada para que os jurisdicionados não mais computem as 

respectivas despesas, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição 

Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12 na próxima prestação de contas de 

governo (fls. 2058/2059): 

 
 
“4.3.4 Movimentação dos recursos da saúde por meio do Fundo Municipal de 
Saúde 
 
Ao regulamentar o §3º do artigo 198 da Constituição da República, a Lei 
Complementar Federal nº 141/12, prescreve, no seu parágrafo único do artigo 2º e 
nos artigos 14º e 16º, que as despesas com ASPS devem ser financiadas com 
recursos movimentados por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 
Originalmente, a referida obrigação imposta aos estados, municípios e Distrito 
Federal foi prevista no plano constitucional, na norma contida no §3º do art. 77 do 
ADCT, que prescreveu peremptoriamente que os recursos destinados às ações e 
serviços públicos de saúde serão aplicados por meio de Fundo de Saúde. 
 
Destarte, para que possam ser efetivamente computadas na apuração do 
percentual mínimo legalmente estabelecido, as ações e serviços públicos de saúde 
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devem integrar o plano de saúde, ser aprovadas e fiscalizadas pelo Conselho de 
Saúde e – o que avulta em importância na análise das contas de governo – ter os 
respectivos recursos movimentados, até sua destinação final, por intermédio dos 
Fundos de Saúde. 
 
De acordo com o Corpo Instrutivo (fl. 2014, “os recursos destinados às ações e 
serviços públicos de saúde foram geridos diretamente pelo Fundo Municipal de 
Saúde, totalizando R$21.257.006,37, conforme Anexos 8 da Lei Federal n.º 
4.320/64 Consolidado e do FMS (fls. 1439-1440 e 1090), uma vez que o município 
repassou a integralidade dos recursos de saúde para o referido fundo, cumprindo, 
assim, o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar n.º 
141/12.” 
 
O Corpo Instrutivo observou que alguns municípios ainda executam despesas em 
ASPS através de outras unidades gestoras distintas dos fundos municipais de saúde, 
contrariando o disposto no parágrafo único do artigo 2º da LC 141/12. Em 
decorrência, propôs comunicação aos jurisdicionados informando que a partir da 
análise das Contas de Governo do exercício financeiro de 2018 este Tribunal não 
mais computará as despesas de ASPS que não tenham sido movimentadas pelo 
fundo de saúde para efeito do cumprimento do dispositivo legal. 
 
O Órgão Ministerial registra que este Tribunal, em sessão de 30.05.2017, no âmbito 
do processo de Contas de Governo do Estado do RJ, referente ao exercício de 2016 
– TCE-RJ nº 101.576-6/17, considerou como IRREGULARIDADE a realização de 
despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde financiadas com recursos não 
movimentados por meio do Fundo Estadual de Saúde, descumprindo o disposto no 
parágrafo único do art. 2º c/c artigos 14 e 16, todos da LC nº 141/12. 
 
A partir desta decisão do Plenário, o Órgão Ministerial entende que a proposta de 
Determinação do Corpo Técnico deverá ser reformulada para que os 
jurisdicionados não computem em despesas com ações e serviços públicos de 
saúde aquelas que não tenham sido movimentadas pelo fundo municipal de saúde, 
para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, 
nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12.” (Grifei) 
 

Por fim, conclui nos seguintes termos (fls. 2087/2088 e 2233): 

“III – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 
204/96, à Sra. ANA GRASIELLA MOREIRA FIGUEIREDO MAGALHÃES, atual prefeito 
Municipal de IGUABA GRANDE, para que seja alertado: 
(...) 
 
III.3 - quanto ao fato de que esta Corte de Contas não computará as despesas com 
ações e serviços públicos de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo 
de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição 
Federal, nos estritos termos da Lei Complementar   n.º 141/12;” 
 

Em prosseguimento, informo que o Conselho Municipal de Saúde, através do parecer 

acostado às fls. 1866/1867, opinou favoravelmente quanto à aplicação dos recursos destinados a 

ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei n.º 8.080/90 c/c §1º, artigo 36, da 

Lei Complementar n.º 141/12. 
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Quanto ao Executivo Municipal, em cumprimento ao disposto no § 5º e caput do artigo 36 

da Lei Complementar Federal n.º 141/12, realizou audiência pública nos períodos de janeiro/2016, 

maio/2016 e setembro/2016, cujas atas encontram-se acostadas às fls. 1311/1329. 

6.4 - ROYALTIES 

Com base nos dados constantes do presente processo e do Relatório do Corpo Instrutivo                

(fls. 2021/2024), o município recebeu R$5.646.788,43, a título de royalties, tendo sido verificado 

que não ocorreu aplicação de recursos dos Royalties em despesas vedadas pela Lei                             

nº 7.990/89 e suas alterações. 

Conforme verificado no demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Anexo 10 da 

Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 1442/1450 e na declaração de fl. 1863, não ocorreu arrecadação de 

receitas oriundas dos royalties previstas na Lei Federal n.º 12.858/13, que determina a aplicação 

desses recursos na educação e saúde. 

Conforme declaração à fl. 1324, constata-se que não ocorreram transferências financeiras 

dos royalties para o regime próprio de previdência social. 

 

6.5 - LIMITES DO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

6.5.1 – CUMPRIMENTO DO § 2º, INCISO I DO ARTIGO 29-A DA CF 

O limite de repasse do Executivo para o Legislativo disposto no § 2º, inciso I, do artigo  29-A 

da Constituição Federal/88 foi respeitado, a saber: 

R$ 

Limite de repasse permitido 
Art. 29-A 

Repasse recebido 
(A) 

Valor devolvido ao poder 
executivo 

(B) 

Repasse apurado após 
devolução 

(C) = (A) – (B) 

          3.976.617,16 3.978.564,13 4.538,72 3.974.025,41 

Fonte: Balanço Financeiro da Câmara– fls. 1606. 
Nota: Documentação comprobatória da devolução de recursos - fls. 1617-1618, remanescente do exercício de 2016. 
 

6.5.2 – CUMPRIMENTO DO § 2º, INCISO III DO ARTIGO 29-A DA CF 

De acordo com a lei orçamentária e com o Balanço Orçamentário da Câmara (orçamento 

final, fl. 1605), verifica-se que o total previsto para repasse ao Legislativo, no exercício de 2016, 

montava em R$3.980.000,00 (fl. 2017). 
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 O referido valor foi superior ao limite máximo estabelecido nos incisos do artigo 29-A da 

Constituição Federal, devendo prevalecer como limite de repasse, por conseguinte, aquele fixado na 

Carta Magna – R$ 3.976.617,16. 

Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, bem como 

considerando que houve a devolução de recursos ao Poder Executivo, observa-se o atendimento ao 

§ 2º, inciso III, do artigo 29-A da Constituição Federal/88, a saber:  

R$ 

Limite de repasse permitido 
Art. 29-A 

Repasse recebido 
(A) 

Valor devolvido ao poder 
executivo 

(B) 

Repasse apurado após 
devolução 

(C) = (A) – (B) 

          3.976.617,16 3.978.564,13 4.538,72 3.974.025,41 

Fonte: Balanço Financeiro da Câmara– fls. 1606. 
Nota: Documentação comprobatória da devolução de recursos - fls. 1617-1618, remanescente do exercício de 2016. 

 

7 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 

O Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores 

Públicos – Anexo 4 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária registra um resultado 

previdenciário superavitário de R$6.213.035,80, assim demonstrado: 

Descrição Valor (R$) 

Receitas previdenciárias 9.730.033,70 

Despesas previdenciárias 3.516.997,90 

Superavit 6.213.035,80 

          Fonte: Anexo 04 do RREO 6º bimestre/2016 – Proc. TCE n.º 207.559-3/17. 

 

 

O Corpo Instrutivo, à fl. 1992v, se limitou a evidenciar o resultado previdenciário obtido pelo 

Instituto de Previdência Municipal (PREVIG), concluindo que os outros aspectos que envolvem o 

sistema previdenciário municipal são tratados nos demais processos de atuação desta Corte de 

Contas, devido à amplitude, operacionalização e elevado grau de detalhamento que requer a 

matéria. 

Por sua vez, o Ministério Público Especial se posicionou em desacordo com o Relatório 

Técnico, ressaltando que a referida matéria deve ser tratada com maior profundidade nas Contas de 

Governo dos Municípios. 

Destaco, então, os principais pontos da análise do Órgão Ministerial quanto ao Regime 

Próprio de Previdência do Município de Iguaba Grande (2068/2069): 
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“O acompanhamento e supervisão dos RPPS são realizados pela Secretaria de 
Políticas de Previdência Social – SPPS, por meio das informações enviadas pelos 
entes para o Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – 
CADPREV e por auditoria direta e indireta, nos termos da Portaria MPS nº 204/08. 
 
Constatei, no site www.previdencia.gov.br, que o último Certificado de 
Regularidade Previdenciária – CRP (nº 980774-47771), emitido pela Secretaria de 
Políticas de Previdência Social - SPPS do MPS para o Regime de Previdência do 
Município de Iguaba Grande, data de 18.05.2007, estando com sua validade 
vencida desde 17.08.2007. 
 

       CRPs emitidos para: Iguaba Grande 

Regime: Próprio 

Emissão Validade Cancelamento 
Observaçã

o 

Decisã

o 

Judicial 

 Visualiza

r 

18/05/2007 10:07:57    16/08/2007       Não 
   

 
De acordo com o “Extrato Externo de Irregularidades dos Regimes Previdenciários”, 
disponível nesta data no site do MPS, a previdência municipal apresenta as 
seguintes irregularidades: 
 
(....) 
 
Como é de praxe, não fica disponível para consulta, no site 
www.previdencia.gov.br, o “Extrato Externo de Irregularidades dos Regimes 
Previdenciários”, o histórico das irregularidades, mas tão somente as que são 
atuais. De forma que não é possível agora, neste processo, identificar os motivos 
pelos quais não foi emitido certificado de regularidade para o regime 
previdenciário de Iguaba Grande durante o exercício de 2016, com repercussão 
nas presentes contas. 
 
O certo é que a não emissão de CRP no mencionado período denota que o ente 
federativo deixou de encaminhar a documentação pertinente à Secretaria de 
Políticas de Previdência Social – SPPS, para fins de análise e atualização do Sistema 
de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV, ou, se 
procedeu ao encaminhamento, as analises realizadas concluíram que houve 
descumprimento de critérios previstos na Lei Federal nº 9.717/98, cuja 
regularidade é exigida para fins de emissão do CRP. 
 
Em que pese o superávit financeiro apresentado, a não emissão de Certificado de 
Regularidade Previdenciária a partir de 17.08.2007, é prova cabal da gestão 
temerária que vem sendo empreendida na previdência do município de Iguaba 
Grande, com violações da legislação e demais normas regulamentadoras do 
sistema. Tal conduta depõe contra a boa gestão do RPPS e, se já não 
comprometeu, brevemente comprometerá a higidez do regime. 
 
O fato representa grave irregularidade que atenta contra a responsabilidade 
fiscal, com repercussão direta nas presentes contas de governo, por se referir a 
uma relevante política pública municipal que, no caso de insolvência, trará 
consequências danosas aos segurados e às finanças do Município. 
 
Repisando para que fique cristalino, a fiscalização do Ministério da Previdência no 
sistema RPPS visa à emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, 
que tem por finalidade possibilitar o cumprimento ao estabelecido no caput do art. 
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7º da Lei Federal nº 9.717/98, por parte dos órgãos ou entidades da Administração 
Pública direta e indireta da União. 
 
Então, não há dúvida que atuação do MPS não afasta a competência do Tribunal de 
Contas para apreciar a gestão do RPPS, na sua missão constitucional de controle 
externo. (...)” 
 

 Assim, verifico que a situação de irregularidade da previdência de Iguaba Grande perante o 

Ministério da Previdência Social – MPS foi objeto da Irregularidade n.º 06 (fl. 2080) do parecer do 

Ministério Público Especial que ainda consignou item de DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral de 

Controle Externo – SGE, com vistas à adoção das medidas necessárias ao aperfeiçoamento da análise 

dos RPPS nos processos de prestações de contas de governo de município. 

 Tendo em vista que, após a publicação do processo em pauta especial, não houve 

apresentação de razões de defesa em face da referida Irregularidade através do Doc. TCE/RJ                   

n.º 30.201-9/17, o Parquet de Contas assim se manifestou ( 2218/2219): 

“2.6. Situação irregular do regime próprio de previdência social. 
 

IRREGULARIDADE Nº 6 
 

Não observância, na gestão do regime próprio de previdência social do município, 
das regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas 
pertinentes, colocando em risco a sustentabilidade do regime, bem como o 
equilíbrio das contas públicas, em descumprimento à responsabilidade na gestão 
fiscal exigida na norma do art. 1º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101/00. 

 

Compulsando a peça de defesa foi possível verificar que o responsável não trouxe 
nenhum elemento ao processo na tentativa de afastar as Irregularidades n

os
 05 e 

06, apontadas por este Ministério Público Especial. 
 

Desta forma, o Parquet não tem outra alternativa a não ser manter as 
Irregularidades na conclusão do Parecer Ministerial, haja vista a inércia do 
jurisdicionado na produção de sua defesa quanto ao cancelamento, sem 
justificativa apresentada neste processo, de Restos a Pagar Processados, e à 
situação irregular do regime próprio de previdência social.” 

 

Ocorre que, em razão do envio de razões de defesa suplementares por meio do                                      

Doc. TCE/RJ n.º 3.589-6/18, o Corpo Instrutivo tornou a avaliar a questão às fls. 2549v/2550, 

conforme a seguir (fls. 2551) 

 

IRREGULARIDADE Nº 6 – (incluída pelo Ministério Público Especial) 

Não observância, na gestão do regime próprio de previdência social do município, 
das regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas 
pertinentes, colocando em risco a sustentabilidade do regime, bem como o 
equilíbrio das contas públicas, em descumprimento à responsabilidade na gestão 
fiscal exigida na norma do art. 1º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101/00. 
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Razões de Defesa: Inicialmente cumpre mencionar que se trata de irregularidade 
inserida pelo Ministério Público Especial – MPE. 

Quanto à irregularidade apontada pelo Ministério Público do TCE-RJ, alega a 
defendente que este Tribunal pacificou que o fato em questão, não ensejando 
irregularidade, conforme decidido nos autos da Prestação de Contas de Cambuci do 
exercício de 2016 e que o mesmo tratamento tem que ser dado ao Município de 
Iguaba Grande, o qual, além disso, mostrou-se superavitário.  

Análise: Quanto ao tema em apreço, essa Unidade Técnica entende que os 
elementos que envolvem o sistema previdenciário municipal devem ser tratados 
nos demais processos de atuação desta Corte, devido à amplitude, 
operacionalização e elevado grau de detalhamento que requer a matéria. (...) 

Por sua vez, o Parquet de Contas assim se pronunciou quanto às novas razões de defesa 

apresentadas pelo Jurisdicionado (fls. 2575/2579):  

“2.6. Situação irregular do regime próprio de previdência social. 

IRREGULARIDADE Nº 06 

Não observância, na gestão do regime próprio de previdência social do município, 
das regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas 
pertinentes, colocando em risco a sustentabilidade do regime, bem como o 
equilíbrio das contas públicas, em descumprimento à responsabilidade na gestão 
fiscal exigida na norma do art. 1º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101/00. 

Registro, inicialmente, que a manifestação deste Parquet pela Irregularidade 
descrita acima é resultante da análise realizada com base na documentação que 
integra o presente processo e nas informações disponíveis no site do Ministério da 
Previdência Social–MPS, conforme exposto no Parecer de fls. 2063/2069. 

Tais informações revelaram, objetivamente, que o RPPS municipal se encontrava 
em situação irregular no exercício de 2016, ante o inegável descumprimento das 
obrigações previdenciárias. Por esta razão, o último Certificado de Regularidade 
Previdenciária – CRP emitido pelo MPS, por ocasião do Parecer exarado em 
27.11.2017, datava de 18.05.2007, estando com sua validade vencida desde 
16.08.2007.  

A juízo deste Parquet, as informações até então constantes nos autos não 
autorizavam inferir que a Chefe do Poder Executivo Municipal, por ação ou 
omissão, não tivesse contribuído para a manutenção da situação de irregularidade 
do regime previdenciário próprio, considerando que o Prefeito é a autoridade 
máxima na estrutura do Poder Executivo Municipal. 

Ademais, a ausência de provas nos autos, não permitindo emitir juízo de valor 
sobre a matéria examinada, não desonera de responsabilidade o gestor, tendo em 
vista que lhe cabe o ônus de provar a correção da sua conduta, já que se trata 
precisamente de um processo de prestação de contas. 

Isso posto, destaco a manifestação do d. Corpo Técnico quanto à análise das 
justificativas apresentadas para a Irregularidade em questão: 

Razões de Defesa: Inicialmente cumpre mencionar que se trata de 
irregularidade inserida pelo Ministério Público Especial – MPE. 
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 Quanto à irregularidade apontada pelo Ministério Público do TCE-RJ, alega 
a defendente que este Tribunal pacificou que o fato em questão, não 
ensejando irregularidade, conforme decidido nos autos da Prestação de 
Contas de Cambuci do exercício de 2016 e que o mesmo tratamento tem que 
ser dado ao Município de Iguaba Grande, o qual, além disso, mostrou-se 
superavitário.  

Análise: Quanto ao tema em apreço, essa Unidade Técnica entende que os 
elementos que envolvem o sistema previdenciário municipal devem ser 
tratados nos demais processos de atuação desta Corte, devido à amplitude, 
operacionalização e elevado grau de detalhamento que requer a matéria. 

Dessa forma, será mantida a impropriedade inicialmente proposta. 

É incontroverso que a Prefeita responsável pelas presentes contas tinha a 
obrigação de sanear a irregularidade apontada no “Extrato Externo de 
Irregularidades dos Regimes Previdenciários” no período da sua gestão pelos 
princípios da continuidade administrativa e do interesse público. 

Em consulta ao site www.previdencia.gov.br, é possível verificar que o último 
Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP emitido pela Secretaria de 
Políticas de Previdência Social - SPPS do MPS para o Regime de Previdência do 
Município Iguaba Grande datava de 18.05.2007, estando com sua validade vencida 
desde 16.08.2007 (CRP nº 980774 -47771). 

(...) 

De acordo com o “Extrato Externo de Irregularidades dos Regimes Previdenciários”, 
disponível nesta data no site do MPS, a previdência municipal apresenta as 
seguintes irregularidades: 

(...) 

A não emissão de CRP no mencionado período denota que o ente federativo deixou 
de encaminhar a documentação pertinente à Secretaria de Políticas de Previdência 
Social – SPPS, para fins de análise e atualização do Sistema de Informações dos 
Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV, ou, se procedeu ao 
encaminhamento, as análises realizadas concluíram que houve descumprimento de 
critérios previstos na Lei Federal nº 9.717/98, cuja regularidade é exigida para fins 
de emissão do CRP. 

A não obtenção do CRP prejudica o recebimento de verbas federais (celebração de 
acordos, contratos, convênios ou ajustes; liberação de recursos de empréstimos e 
financiamentos por instituições financeiras federais) e a compensação 
previdenciária entre o RGPS e o RPPS, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 
9.717/08.  

Assim, resta comprovada a responsabilidade da Chefe do Poder Executivo 
Municipal pela situação em que se encontra o Regime Próprio de Previdência 
Social–RPPS, tendo em vista a sua inércia em regularizar os critérios que se 
encontram em situação irregular. 

A omissão constitui grave irregularidade, com violação à Lei Federal nº 9.717/98 e 
às demais normas pertinentes editadas pelo MPS, sendo configurada por situação 
que prejudica a capitalização do RPPS e, por consequência, o seu equilíbrio 
financeiro e atuarial, o recebimento de CRP de emissão do MPS e, em última 
instância, o equilíbrio das contas públicas municipais exigido na norma do art. 1º, § 
1º, da Lei Complementar. 
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Em que pese o resultado previdenciário superavitário, no valor de  
R$ 6.213.035,80, o fato de o Ministério da Previdência Social não ter emitido, a 
partir de 16/08/2007, o CRP, traça um cenário da gestão temerária que vem sendo 
empreendida na previdência do município de Iguaba Grande com violação da 
legislação e demais normas regulamentadoras, e, se já não comprometeu, 
brevemente comprometerá a solvência do regime.  

Com as devidas vênias, discordando do d. Corpo Técnico, por todo o exposto 
relativo a esta importante política pública (Previdência Social) é conduta que impõe 
a rejeição das contas. 

Com efeito, o fato será, em reiteração, qualificado como ensejador de 
Irregularidade na conclusão deste Parecer.” 

Cabe destacar que, através do Doc. TCE/RJ n.º 5.082-2/18, em anexo, o Jurisdicionado 

acrescenta em sua defesa que a Prefeitura de Iguaba Grande vem desenvolvendo os esforços 

necessários para regularização do sistema de previdência municipal e que, conforme o Relatório 

inicial do Corpo Instrutivo, o resultado previdenciário no exercício de 2016 foi superavitário.  

Ressalta, ainda, que uma avaliação de irregularidade nesse processo adiantaria a decisão 

deste Tribunal a ser proferida no respectivo processo de prestação de contas dos ordenadores de 

despesas do PREVIG sem garantia dos direitos legais e constitucionais do contraditório e ampla 

defesa. 

Em conformidade com as demais prestações de contas por mim relatadas em que o Regime 

Próprio de Previdência Municipal apresentou resultado superavitário no exercício, entendo que não 

deva prosperar a Irregularidade sugerida pelo Ministério Público Especial. Não obstante, 

corroborarei a proposta de DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral de Controle Externo - SGE, a fim de 

que seja possível o aperfeiçoamento da análise dos RPPS nas próximas de prestações de contas de 

governo de município, a qual farei constar na conclusão deste voto. 

8 - CONTROLE INTERNO 

O relatório do controle interno, acostado às fls. 1376/1397, apresenta parecer conclusivo 

pela regularidade da prestação de contas. 

Após destacar a relevância do pronunciamento e da competência fiscalizatória dos sistemas 

de controle interno, o Corpo Instrutivo, visando o aperfeiçoamento da atuação do controle interno 

municipal, sugere comunicação ao respectivo responsável para que tome ciência do exame 

realizado, a fim de que sejam adotadas as medidas pertinentes, com o objetivo de eliminar as falhas 

apontadas, informando, no relatório a ser encaminhado no próximo exercício, quais foram estas 

medidas (fls. 2024/2025). 
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O Órgão Ministerial sobre o assunto em referência, em síntese, assim se manifesta às                       

fls. 2069/2075:  

 
“Deve ser observado que o Corpo Técnico reservou o tópico 08 do Relatório (fls. 
2024 a 2025) para tratar do RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, onde fez a 
abordagem do arcabouço jurídico que define a missão constitucional e legal deste 
Órgão. 
 
Em seguida a instância técnica registrou que “as irregularidades e impropriedades 
apontadas nesta instrução deverão ser objeto de acompanhamento e correção, 
mediante a adoção de sistemas de controle implantados pelo Órgão de Controle 
Interno do Poder com o objetivo de inibi-las no decurso do próximo exercício”. 
 
Por fim, concluiu que “o chefe do órgão de controle interno deverá ser comunicado, 
quanto à conclusão da análise das contas, para que o mesmo tome ciência do 
exame realizado, adotando as providências que se fizerem necessárias a fim de 
elidir as falhas detectadas, informando, no relatório a ser encaminhado no próximo 
exercício, quais foram estas medidas”. 
 
Inicialmente, este Parquet de Contas registra que o Relatório do Órgão de Controle 
Interno se constitui de peça obrigatória a integrar a Prestação de Contas de 
Governo de Estado e dos Municípios. 
 
Como deflui naturalmente de todo arcabouço normativo constitucional e legal 
mencionado, segundo uma interpretação sistemática e teleológica, ao Órgão 
Central de Controle Interno compete, no exercício de sua autonomia funcional, 
pronunciar-se conclusivamente, por meio de Certificado de Auditoria, acerca das 
prestações e tomadas de contas que lhe são submetidas, classificando-as como 
regulares, regulares com ressalvas ou irregulares. 
 
No caso desta Prestação de Contas do Governo referentes ao ano de 2016, o 
Relatório do Órgão Central de Controle Interno, elaborado pela Controladora Geral 
do Município, Senhora Marcilene Monteiro de Medeiros Farias, está acompanhado 
de certificado de auditoria contendo opinião pela Regularidade da Prestação de 
Contas (fl. 1397). 
 
Observou-se no exame do referido Relatório que não foram informadas as 
medidas adotadas com vistas a eliminar as impropriedades registradas e ainda 
aquelas realizadas com vistas ao cumprimento das determinações efetuadas por 
este Tribunal de Contas. 
 
Além disto, acrescente-se, que não houve a apresentação de informações naquele 
Relatório quanto ao cumprimento ou não pelo Governo dos dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LC 101/00, aplicáveis quando do término de mandato 
do governante, em especial o artigo 42 da LRF. 
 
Logo a peça documental fica aquém do cumprimento da missão constitucional e 
legal a que está adstrito o Órgão Central de Controle Interno. 
 
Diante do exposto, entende o MINISTÉRIO PÚBLICO que o Relatório do Órgão 
Central de Controle Interno que integram as Contas de Governo do Município de 
Iguaba Grande, relativas ao exercício de 2016, tem omissões que prejudicam o 
exame a ser levado a efeito por esta Corte de Contas para fins de cumprimento 
da norma contida no art. 125, I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
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Assim, este Parquet de Contas adicionalmente ao proposto pelo Corpo Instrutivo 
irá realizar acréscimos à Determinação proposta ao Responsável pelo ÓRGÃO 
CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE.” 
 

 Consignarei na conclusão deste voto a COMUNICAÇÃO ao responsável pelo Controle Interno 

nos termos sugeridos pelo douto Ministério Público Especial. 

9 - CONCLUSÃO 

Após exame da Prestação de Contas de Governo do Município de Iguaba Grande, relativa ao 

exercício de 2016, e tendo em vista o teor do relatório do Corpo Instrutivo acostado às                           

fls. 1971/2032, 2179/2199 e 2543/2558v e Parecer do Ministério Público Especial inserido às fls. 

2034/2090, 2201/2235 e 2560/2593; 

Considerando, com fulcro no artigo 125, Inciso I, 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 às Câmaras Municipais; 

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

Contas e o subsequente 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 para as empresas dependentes de 

recursos do Tesouro dos Municípios jurisdicionados; 

Considerando que as Contas de Governo do Poder Executivo, 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 os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino atenderam ao 

disposto no artigo 212 da Constituição Federal, bem como houve o cumprimento do artigo 22 da Lei 

11.494/07 em relação às despesas com recursos do FUNDEB; 
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Considerando que o Poder Executivo promoveu a readequação das despesas com pessoal no 

prazo legal, respeitando o limite de 54% determinado na LRF no 3º quadrimestre de 2016; 

Considerando a observância da Dívida Pública do Município aos termos previstos nas 

Resoluções n.ºs 40/01 e 43/01 do Senado Federal, c/c a Lei Complementar Federal nº 101/00; 

CONSIDERANDO a ocorrência de superávit financeiro em 2016, término de mandato, 

indicando o cumprimento do equilíbrio financeiro estabelecido no § 1º do artigo 1º da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00; 

Considerando a aplicação com recursos próprios, com ações e serviços públicos de saúde 

cumpriram o limite estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29/00, c/c o inciso III, artigo 77 do 

ADCT; 

Considerando que foi observado pelo Poder Executivo a correta aplicação dos recursos dos 

royalties, consoante o disposto no artigo 8º da Lei nº 7.990/89; 

Considerando que o Poder Executivo do Município de Iguaba Grande cumpriu o previsto no 

artigo 29-A da Constituição Federal; 

Considerando o atendimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

Considerando os resultados gerais apurados em meu relatório, 

Posiciono-me em DESACORDO com o Corpo Instrutivo e o Ministério Público Especial junto 

a esta Corte, 

VOTO: 

I - Pela emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das contas do Chefe do Poder 

Executivo do Município de IGUABA GRANDE, referentes ao exercício de 2016, sob responsabilidade 

da Senhora ANA GRASIELLA MOREIRA FIGUEIREDO MAGALHÃES, em face das seguintes 

RESSALVAS, com DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES: 

RESSALVAS E DETERMINAÇÕES: 

RESSALVA N.º 01  
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Não cumprimento da meta de resultado primário, estabelecida na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, desrespeitando a exigência do inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal                 

n.º 101/00. 

DETERMINAÇÃO N.º 01 

Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em face do que estabelece o inciso I do artigo 59 da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00. 

RESSALVA N.º 02 

Foi constatada uma divergência de R$159.307,12 entre o valor do orçamento final apurado 

(R$100.533.192,78), com base nas publicações dos decretos de abertura de créditos adicionais, e o 

registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

relativo ao 6º bimestre (R$100.692.499,90). 

DETERMINAÇÃO N.º 02 

Observar para que o orçamento final do município, com base nas publicações das leis e 

decretos de abertura de créditos adicionais, guarde paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço 

Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre, em face do 

disposto no artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64. 

 

RESSALVA N.º 03 

Ocorrência de cancelamentos de restos a pagar processados no valor de R$395.321,38, 

conforme registrado no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados 

Liquidados do Balanço Orçamentário Consolidado, cuja obrigação já fora cumprida pelo credor, não 

observando o seu direito adquirido, conforme previsto no artigo 63 da Lei Federal n.º 4.320/64. 

DETERMINAÇÃO N.º 03 

Abster-se de promover o cancelamento de restos a pagar processados, observando o direito 

adquirido pelo credor quando da liquidação da despesa, em conformidade com o disposto no artigo 

63 da Lei Federal n.º 4.320/64. 

RESSALVA N.º 04 
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Quanto às inconsistências verificadas na elaboração do quadro dos ativos e passivos 

financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, uma vez que os 

resultados registrados não guardam paridade entre si. 

DETERMINAÇÃO N.º 04 

Observar o correto registro dos saldos do superávit/déficit financeiro apurados ao final do 

exercício quando da elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do 

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme dispõe a 

Portaria STN nº 634/13 c/c a Portaria STN nº 700/14. 

RESSALVA N.º 05 

Ausência do registro do saldo das contas do exercício anterior do Balanço Patrimonial 

Consolidado. 

DETERMINAÇÃO N.º 05 

Observar o correto registro das contas no Balanço Patrimonial Consolidado, em atendimento 

a Portaria STN nº 634/13 c/c a Portaria STN nº 700/14 em conjunto com Demonstrações Contábeis 

Aplicadas ao Setor Público – DCASP. 

 

 

RESSALVA N.º 06  

Foi apurado um patrimônio líquido de R$88.451.383,33 na presente prestação de contas, 

enquanto o Balanço Patrimonial Consolidado registra um patrimônio líquido de R$88.460.184,78. 

DETERMINAÇÃO N.º 06 

Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em atendimento à 

Portaria STN n° 634/13 c/c Portaria STN nº 700/14. 

RESSALVA N.º 07 

Existência de sistema de tributação deficiente, que prejudica a efetiva arrecadação dos 

tributos instituídos pelo município, contrariando a norma do art. 11 da LRF.  
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DETERMINAÇÃO N.º 07 

Adotar providências para estruturar o sistema de tributação do município, visando à 

eficiência e eficácia na cobrança, fiscalização, arrecadação e controle dos tributos instituídos pelo 

município, em atendimento ao art. 11 da LRF. 

RESSALVA N.º 08  

Intempestividade na remessa da base de dados do Módulo “Término de Mandato” do 

SIGFIS, devidamente preenchida, conforme consulta ao sistema – RECEBIMENTO MUNICIPAL, tendo 

em vista o prazo fixado no inciso I do artigo 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 248/08. 

DETERMINAÇÃO N.º 08 

Observar a tempestividade na remessa da base de dados do Módulo “Término de Mandato”, 

em face do prazo estabelecido no § 1º do artigo 2º da Deliberação TCE-RJ no 248/08. 

RESSALVA N.º 09 

Divergência no valor de R$16.671.738,16, entre os encargos e despesas compromissadas a 

pagar registrados pela contabilidade (R$5.354.565,70) e as evidenciadas no Sigfis/Deliberação TCE-RJ 

n.º 248/08 (R$22.026.303,86). 

 

 

DETERMINAÇÃO N.º 09 

 Observar o registro de todos os encargos e despesas compromissadas a pagar no Sigfis, em 

atendimento à Deliberação TCE-RJ no 248/08. 

RESSALVA N.º 10  

A despesa a seguir, classificada na função 12 – Educação, não foi considerada no cálculo do 

limite dos gastos com a educação, por não pertence ao exercício de 2016, em desacordo com artigo 

212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n° 101/00: 

Data do 
empenho 

N.º do 
empenho 

Histórico Credor Subfunção 
Fonte de 
recurso 

Valor – R$ 
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04/01/2016 182 

REFERE-SE A DESPESAS COM A 
FOPAG DO 
12/2015.CONF.PROC.175/2015. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUABA GRANDE 
 

361 ENSINO 32.417,42 

TOTAL 32.417,42 

                    Fonte: planilha Sigfis de fls. 1923-1932. 

 

DETERMINAÇÃO N.º 10 

Observar o regime de competência quando do registro das despesas na função 12 – 

Educação, em atendimento aos artigos 212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da 

Lei Complementar n° 101/00. 

RESSALVA N.º 11  

Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com educação e saúde, para 

fins de limite constitucional, utilizando como recurso a fonte tesouro. 

DETERMINAÇÃO N.º 11 

Para que sejam utilizados, nos gastos com educação e saúde, para fins de limite 

constitucional, apenas fonte de recursos de impostos e transferências de impostos, de modo a 

atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º 

da Lei Complementar Federal n.º 141/12. 

RESSALVA N.º 12 

Não há nos autos informação quanto à utilização do saldo a empenhar do Fundeb do 

exercício anterior, bem como não foi identificada a abertura de crédito adicional para tal fim. 

DETERMINAÇÃO N.º 12 

Observar o disposto no §2º do artigo 21 da Lei 11.494/07, procedendo à abertura do crédito 

adicional, tendo como fonte o superavit financeiro do Fundeb, no primeiro trimestre do exercício 

imediatamente subsequente ao do ingresso dos recursos. 

RESSALVA N.º 13 

Diferença de R$1.286,34 entre o saldo final da movimentação de recursos do Fundeb 

apurado na presente prestação de contas e o saldo financeiro conciliado, apontando para um saldo 

contábil superior ao saldo apurado. 
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DETERMINAÇÃO N.º 13 

Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, em atendimento aos preceitos 

da Lei n.º 11.494/07. 

RESSALVA N.º 14  

O superavit financeiro para o exercício de 2017 apurado na presente prestação de contas 

(R$323.463,60) não está em consonância com o deficit financeiro registrado pelo município no 

balancete ajustado do Fundeb (R$8.536,97), revelando a saída de recursos da conta no montante de 

R$332.000,57, sem a devida comprovação, o que descumpre o disposto no artigo 21 c/c o inciso I do 

artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07. 

DETERMINAÇÃO N.º 14 

- Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, em atendimento ao artigo 21 

da Lei 11.494/07 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07. 

- A diferença de R$332.000,57 entre o superavit financeiro para o exercício de 2017 apurado 

na presente prestação de contas e o deficit financeiro registrado pelo município no balancete do 

Fundeb deve ser ressarcida, com recursos ordinários, à conta do fundo, para se resgatar seu 

necessário equilíbrio financeiro, em atendimento aos preceitos da Lei Federal n.º 11.494/07, 

especialmente do seu artigo 21. 

RESSALVA N.º 15  

O valor total das despesas na função 10 – Saúde evidenciadas no Sistema Integrado de 

Gestão Fiscal – Sigfis/BO diverge do registrado pela contabilidade, conforme demonstrado: 

Descrição Valor –R$ 

Sigfis 19.689.235,41 

Contabilidade – Anexo 8 consolidado 21.257.006,37 

Diferença -1.567.770,96 

 

DETERMINAÇÃO N.º 15 

Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam a 

verificação do cumprimento do limite mínimo das despesas em ações e serviços públicos de saúde, 

inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes 

Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 222/02. 
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RESSALVA N.º 16 

As despesas a seguir, classificadas na função 10 – Saúde, não foram consideradas no cálculo 

do limite dos gastos com a saúde, por não pertencerem ao exercício de 2016, em desacordo com o 

artigo 7° da Lei Complementar n.º 141/12 c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n.º 

101/00: 

Data do 
empenho 

N.º do 
empenho 

Histórico Credor Subfunção Fonte de recurso Valor – R$ 

04/01/2016 50 

DESPESA COM 
TELEFONIA FIXA 
EXERCÍCIO 2015 
 

TELEMAR NORTE LESTE S/A 
 

122 
Recursos do Tesouro 

 
16.949,32 

04/01/2016 38 

VALOR QUE ORA SE 
EMPENHA PARA 
ATENDER AS DESPESAS 
DA FOPAG DE 
DEZEMBRO/2015.CONF.P
ROC.175/2015. 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 

122 Recursos do Tesouro 576.415,11 

04/01/2016 40 

VALOR QUE ORA SE 
EMPENHA PARA 
ATENDER AS DESPESAS 
DA FOPAG DE 
DEZEMBRO/2015.CONF.P
ROC.175/2015. 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 

122 Recursos do Tesouro 43.734,68 

04/01/2016 43 

VALOR QUE ORA SE 
EMPENHA PARA 
ATENDER AS DESPESAS 
DA FOPAG DE 
DEZEMBRO/2015.CONF.P
ROC.175/2015. 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 

122 Recursos do Tesouro 32.121,80 

04/01/2016 44 

VALOR QUE ORA SE 
EMPENHA PARA 
ATENDER AS DESPESAS 
DA FOPAG DE 
DEZEMBRO/2015.CONF.P
ROC.175/2015. 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 

122 Recursos do Tesouro 15.087,92 

04/01/2016 45 

VALOR QUE ORA SE 
EMPENHA PARA 
ATENDER AS DESPESAS 
DA FOPAG DE 
DEZEMBRO/2015.CONF.P
ROC.175/2015. 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 

122 Recursos do Tesouro 12.723,39 

04/01/2016 48 

VALOR QUE ORA SE 
EMPENHA PARA 
ATENDER AS DESPESAS 
DA FOPAG DE 
DEZEMBRO/2015.CONF.P
ROC.175/2015. 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 

122 Recursos do Tesouro 18.244,17 

04/01/2016 39 

VALOR QUE ORA SE 
EMPENHA PARA 
ATENDER AS DESPESAS 
DA FOPAG DO MES 
12/2015. 

PREVIG - INST. ASSIST., 
PREV. E PENS. SE 

122 Recursos do Tesouro 48.093,43 

04/02/2016 107 

DESPESA COM ENERGIA 
ELÉTRICA REF MESES 11 E 
12/2015 
 

AMPLA ENERGIA E 
SERVIÇOS S.A. 

 
122 Recursos do Tesouro 40.096,32 

29/04/2016 225 

REFERE-SE A DESPESA 
COM FOPAG RESCISÃO 
DO MES 08/2015 CONF 
PROC 136/2015  VOL 15 
 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 

 
122 Recursos do Tesouro 17.087,51 

TOTAL 820.553,65 

               Fonte: planilha Sigfis de fls. 1936-1944. 
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DETERMINAÇÃO Nº 16 

Observar a correta classificação das despesas na função 10 – Saúde, em atendimento ao 

artigo 7° da Lei Complementar n.º 141/12 c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar                     

n.º 101/00. 

RECOMENDAÇÕES: 

RECOMENDAÇÃO N.º 01  

Para que o município atente para a necessidade de estabelecer procedimentos de 

planejamento, acompanhamento e controle de desempenho da educação na rede pública de ensino, 

aprimorando a referida política pública, para que sejam alcançadas as metas do IDEB. 

RECOMENDAÇÃO N.º 02  

Para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos 

recursos dos royalties, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações 

voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como, busque alternativas 

para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros. 

II – Pela COMUNICAÇÃO ao atual responsável pelo CONTROLE INTERNO da Prefeitura 

Municipal de Iguaba Grande, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, 

dando-lhe ciência desta decisão e para que atue de forma a cumprir adequadamente a sua função 

de apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, prevista no artigo 74 da 

CRFB/88, no artigo 77 da Lei Federal nº 4.320/64 e no artigo 59 da LRF, pronunciando-se, nas 

próximas Contas de Governo, de forma conclusiva quanto aos fatos de ordem orçamentária, 

financeira, patrimonial, operacional e aqueles referentes às disposições previstas na LRF, que 

tenham contribuído para os resultados apurados, de modo a subsidiar a análise das contas por este 

Tribunal, apresentando CERTIFICADO DE AUDITORIA quanto à REGULARIDADE, REGULARIDADE COM 

RESSALVA OU IRREGULARIDADE DAS CONTAS, e ainda quais foram as medidas adotadas no âmbito 

do controle interno, no sentido de alertar a administração municipal quanto às providências a serem 

implementadas para melhoria da gestão governamental, além de APRESENTAR A ANÁLISE DAS 

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS POR ESTE TRIBUNAL NAS CONTAS DE GOVERNO, 

cujo Relatório deverá ser apresentando nos moldes daquele elaborado pela Auditoria Geral do 
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Estado, integrante das Contas de Governo do ERJ, constante no endereço eletrônico: 

http://www.age.fazenda.rj.gov.br – link - Relatórios de Contas Consolidadas do Governo.  

III – Pela COMUNICAÇÃO a Sra. ANA GRASIELLA MOREIRA FIGUEIREDO MAGALHÃES, atual 

Prefeita Municipal de Iguaba Grande, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ                      

n.º 204/96, para que seja ALERTADA acerca dos seguintes fatos: 

a) quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo constitucional 

relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, a ser utilizada 

na Prestação de Contas de Governo (Administração Financeira) a partir do exercício de 2019, 

encaminhada a esta Corte no exercício de 2020, a qual passará a considerar na base de cálculo as 

despesas liquidadas e os Restos a Pagar Não-Processados (despesas não liquidadas) até o limite das 

disponibilidades de caixa relativas a impostos e transferências de impostos, acrescida do valor 

referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos moldes especificados no Manual dos 

Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE, conforme exposto no item 

VI. 4.1 do relatório do Corpo Instrutivo. 

b) quanto à obrigação de promover o ressarcimento à conta do FUNDEB, com recursos 

ordinários, no valor total de R$647.101,69, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em 

atendimento aos preceitos da Lei Federal nº 11.494/07, especialmente do seu art. 21, referentes aos 

seguintes itens: 

b.1) valor de R$315.101,12, resultante de determinação efetuada por esta Corte na 

Prestação de Contas do exercício de 2015 (Processo TCE-RJ nº 209.819-3/16) não efetivada no 

exercício de 2016; 

b.2) valor R$332.000,57, referente à diferença entre o superávit financeiro para o exercício 

de 2017 apurado na presente Prestação de Contas e o registrado no balancete encaminhado pelo 

município neste relatório. 

c) quanto ao fato de, que a partir da análise das contas referentes ao exercício financeiro de 

2018, encaminhadas em 2019, esta Corte de Contas não mais computará as despesas com ações e 

serviços de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração 

do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar 

n.º 141/12. 
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d) para consolidar no Fundo Municipal de Saúde as disponibilidades de caixa provenientes de 

receitas de impostos e transferências de impostos com vistas a atender as ações e serviços públicos 

de saúde e a lastrear os respectivos passivos financeiros, constituídos pelos restos a pagar e demais 

obrigações, reconhecidos pela administração municipal, em atendimento ao disposto no artigo 24 da 

LCF 141/12. 

e) para encaminhar as presentes Contas ao Poder Executivo da União com vistas a 

consolidação nacional das contas dos entes da federação, realizada pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, para elaboração do Balanço do Setor Público Nacional, tendo em vista que em consulta ao 

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, não se verificou a 

respectiva remessa para cumprimento ao disposto no art. 51 da LRF. Acrescente-se, ainda, a 

necessária observância do prazo de envio das Contas do Município (30 de abril), nos próximos 

exercícios, para atendimento à Lei Fiscal. 

f) para divulgar amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação 

de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Relatório Analítico e Parecer 

Prévio deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 126 da Constituição Estadual e na 

forma do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/00. 

IV – Pela DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE para que adote as 

seguintes providências: 

 a) Aperfeiçoe as análises dos RPPS nos processos de contas de governo de município, a fim 

de que seja possível avaliar com maior profundidade a gestão do sistema de previdência social e 

apurar sua repercussão nas referidas contas. 

b) Avalie a pertinência de realizar Auditoria Governamental no Município de Iguaba Grande 

com vistas ao diagnóstico da sua gestão tributária e a proposição de medidas no intuito de 

proporcionar maior arrecadação de receitas de competência municipal. 

c) Considere, na análise das Contas de Governo Municipal, o resultado das Auditorias 

Governamentais realizadas no município que tenham repercussão no conteúdo dos temas tratados 

no relatório técnico das contas. 

d) Observe a redução de 9,87% das despesas com pessoal no 3º quadrimestre de 2016 

(período limite para cumprimento da regra de retorno da LRF) a fim de avaliar a inclusão deste fato 

na matriz de risco para as próximas auditorias a serem realizadas no município de IGUABA GRANDE. 
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e) para que instaure procedimento autônomo de apuração, por meio de processo apartado, 

com vistas ao ressarcimento, no valor de R$109.586,09, à conta do Fundeb, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação desta Corte efetuada na prestação de contas de governo do 

município de IGUABA GRANDE relativa ao exercício de 2014 – processo TCE-RJ n.º 210.969-1/15. 

 

GA-1, 

 

 

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro Substituto 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE – PODER EXECUTIVO 
 
PROCESSO Nº 205.437-5/17 
 
EXERCÍCIO DE 2016 
 
PREFEITO: ANA GRASIELLA MOREIRA FIGUEIREDO MAGALHÃES 
 
 

 
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 Poder Executivo do Município de Iguaba Grande, 

referentes ao exercício de 2016, 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 o minucioso trabalho do Corpo Instrutivo; 
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Considerando que o Ministério Público Especial junto a este Tribunal de Contas concorda 

com a conclusão a que chegou o Corpo Instrutivo, apresentando em seu relatório as conclusões 

concordantes, acréscimos e modificações; 

Considerando o exame a que procedeu a Assessoria Técnica do Conselheiro-Relator; 

Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o Parecer Prévio do Tribunal de 

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

ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram 

dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais o Município seja responsável, cujos processos 

pendem de exame por esta Corte de Contas; 

 

 

 

 

RESOLVE: 

 

Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo 

do Município de IGUABA GRANDE, referentes ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da 

Senhora ANA GRASIELLA MOREIRA FIGUEIREDO MAGALHÃES, com as RESSALVAS, 

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES constantes do voto. 

 

 

 
               SALA DAS SESSÕES,       de                                                         de 2018. 

 
 
 
 

Conselheira Marianna Montebello Willeman 
PRESIDENTE-INTERINA 

 
 
 
 



TCE-RJ 
PROCESSO N.º 205.437-5/17 
RUBRICA                    FLS.  

AC08 

Conselheiro Substituto Marcelo Verdini Maia 
RELATOR 

 
 
 
 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 
 

 

 

 

 


