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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 

 
 

VOTO REVISOR GC-7 nº 60.004/2018           
 
 

DEVOLUÇÃO DE VISTA – SESSÃO DE 30/01/2018 
 
 

PROCESSO: 209.753-5/17 
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 

2016 
PREFEITO:  MARIA APARECIDA DA ROCHA SILVA (01/01/2016 a 

10/05/2016 e 02/10/2016 a 31/12/2016) E  
JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA (11/05/2016 a 
01/10/2016) 

 

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

de Porto Real, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da Prefeita, 

Sra. Maria Aparecida da Rocha Silva (01/01/2016 a 10/05/2016 e 02/10/2016 a 

31/12/2016), e do Vice-Prefeito, Sr. José Roberto Pereira da Silva (11/05/2016 a 

01/10/2016), encaminhada a este Tribunal de Contas para Emissão de Parecer 

Prévio, conforme previsto no art. 125, inciso I, da Constituição Estadual. 

Após publicação de pauta especial no Diário Oficial do Rio de Janeiro e do 

reexame dos autos com base nas razões de defesa apresentadas pelo gestor, o 

Corpo Instrutivo manteve sua sugestão pela emissão de Parecer Prévio Contrário à 

aprovação das Contas em face de irregularidades, com impropriedades, 

determinações e recomendações. Ressalto que foi efetuado ajuste no valor do 

deficit financeiro e da insuficiência de caixa calculados na primeira instrução. 

O Ministério Público Especial junto a este Tribunal de Contas manifesta-se 

da mesma forma que o Corpo Instrutivo pela emissão de Parecer Prévio Contrário 

às Contas, tendo afastado, no entanto, a irregularidade apontada em seu parecer 

anterior, relativa ao cancelamento de restos a pagar processados. 

Na Sessão do dia 09/01/2018, a eminente Relatora, Conselheira Marianna 

Montebello Willeman, apresentou Voto parcialmente de acordo com a proposta do 
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Corpo Instrutivo e o parecer do douto Ministério Público Especial, pela emissão de 

Parecer Prévio Contrário, com fundamento nas seguintes irregularidades: 

IRREGULARIDADE N.º 01 

- déficits financeiros ao longo da gestão que, em 2016, término do 

mandato, culminaram com o montante de R$ 53.368.981,06, 

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 

- 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$ 53.368.981,06; 

Na mesma Sessão, solicitei vista do presente processo, na forma do art. 127 

do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, aprovado pela Deliberação TCE-

RJ nº 167/92. 

É o Relatório. 

O Sr. José Roberto Pereira da Silva, Vice-Prefeito e gestor do Município de 

Porto Real no período de 11/05/2016 a 01/10/2016, apresentou sustentação oral na 

Sessão de apreciação das Contas, conforme Notas Taquigráficas acostadas às fls. 

1294/1296. 

Entre suas alegações, informa que ficou à frente do Município por 

aproximadamente quatro meses e meio, com diversos períodos de afastamento por 

motivos de saúde e de férias, sentindo-se assim penalizado caso venha a ter suas 

contas consideradas irregulares por esta Corte, mediante Parecer Prévio. 
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Argumenta, ainda, que não contraiu novas despesas e que diminuiu o deficit 

encontrado, destacando a queda drástica da arrecadação. 

Após análise da referida defesa e dos elementos que compõem o presente 

processo, ressalto que tenho entendimento divergente das instâncias instrutivas e 

da nobre Relatora quanto à responsabilização do Sr. José Roberto Pereira da 

Silva, então Vice-Prefeito de Porto Real. 

Destaco, desde já, meu entendimento no sentido de que, nas Contas de 

Governo, podem-se e devem-se emitir Pareceres Prévios diferenciados para 

cada um dos gestores, relativamente aos períodos em que assumiram a 

Prefeitura, caso as conclusões meritórias sejam diversas, considerando-se a 

possibilidade de apreciação ou de decisão favorável ou contrária às suas 

Contas de Governo. 

Com efeito, como minuciosamente abordado no Voto proferido pela 

Relatora, por meio das Contas de Governo, anualmente, o Chefe do Poder 

Executivo expressa os resultados da atuação governamental em face dos 

mandamentos constitucionais e legais. Revela a situação das finanças do ente, o 

cumprimento do orçamento, dos planos de governo e dos programas 

governamentais, demonstrando os níveis de endividamento e o atendimento dos 

limites mínimos e máximos com os gastos constitucionais. 

O dever de prestar contas, consectário do princípio republicano, é obrigação 

natural daquele que administra recursos alheios, no caso agentes públicos que 

gerem res publica, caracterizando-se por ser personalíssimo, indelegável e 

intransferível. 

A apreciação das Contas de Governo pelos Tribunais de Contas, 

materializada em Parecer Prévio, constitui etapa fundamental do processo de 

accountability da ação governamental, conferindo transparência à atuação dos 

representantes do Povo e contribuindo para a correção na gestão dos gastos 

públicos. 

As Contas de Governo, em regra, são anuais, porquanto relacionadas ao 

período de execução do orçamento público, o qual é fixado pelo art. 34 da Lei 
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nº 4.320/64 (o exercício financeiro coincide com o ano civil), conforme determina o 

art. 165, § 9º, I, da CRFB. 

Todavia, isso não significa dizer que, havendo mais de um Prefeito em um 

exercício, todos responderão conjuntamente pelas contas anuais. A anualidade das 

Contas de Governo enseja a formalização de um processo único para a avaliação 

de todo o exercício financeiro, porém as responsabilidades de cada gestor limitam-

se ao período em que assumiram a Chefia do Poder Executivo. 

Isso porque, nas Contas de Governo Municipais, são considerados os atos 

praticados por cada Prefeito no cumprimento das suas funções políticas de 

planejamento, de organização, de direção e de controle das políticas públicas, em 

conformidade com as leis orçamentárias. Os titulares dessas contas, portanto, são 

as pessoas físicas que ocuparam o cargo de Prefeito ao longo de um determinado 

exercício e que têm o dever pessoal e intransferível (obrigação intuitu personae) de 

prestar contas aos órgãos constitucionalmente incumbidos de apreciá-las. 

Não por outra razão, aliás, o art. 71, incisos I e II, da Constituição, aplicável 

por simetria ao caso em epígrafe (art. 75 da CRFB), fala em “contas prestadas 

anualmente pelo Presidente da República” e em “contas dos administradores e 

demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta 

e indireta”, em vez de contas do ente ou do órgão, representado pelos seus 

titulares. 

Como as Contas de Governo são pessoais, é mister apreciar as condutas 

dos gestores de forma individualizada, atribuindo-se a cada um a responsabilidade 

pelos atos praticados nos diferentes períodos de gestão dentro do mesmo 

exercício. Nada mais justo, visto que cabe a cada um a responsabilidade pelos 

seus atos. 

Nessa toada, é importante lembrar um dos desdobramentos que podem 

advir em caso de eventual acolhimento, por parte da Câmara Municipal, de Parecer 

Contrário à aprovação das contas do Prefeito. Com efeito, na forma do art. 1º, 

inciso I, “g”, da Lei Complementar Federal nº 64/90, os administradores que 

ocupam cargos ou funções públicas e têm suas contas rejeitadas pelo órgão 

competente podem ficar inelegíveis pelo período de 8 (oito) anos. Veja-se: 
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Art. 1º São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 

[...] 

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou 

funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que 

configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão 

irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido 

suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se 

realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da 

decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da 

Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem 

exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição; 

A inelegibilidade restringe a capacidade eleitoral passiva (ius honorum), ou 

seja, o direito de ser votado, constituindo condição obstativa ao exercício pleno da 

cidadania. Sua finalidade é proteger a probidade administrativa, a normalidade e a 

legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do 

exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, 

conforme mandamento constitucional (art. 14, § 9º). 

Sob o prisma de restrição de um dos direitos políticos, entendo oportuno 

assinalar que o Estado, em matéria de sanções de natureza jurídica ou de 

limitações de caráter político-administrativo, não pode exercer a sua autoridade de 

maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade 

institucional, os parâmetros legais aplicáveis. 

A desaprovação das contas tem o potencial de atingir os direitos políticos do 

agente público, razão pela qual pressupõe a observância dos critérios que norteiam 

a atividade de responsabilização administrativa exercida por esta Corte Contas. E 

um dos critérios essenciais nessa atividade é a observância do princípio da 

individualização da pena, consagrado no art. 5º, XLVI, da Constituição da 

República. 
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Por essas razões é que tenho entendimento pela separação dos períodos de 

gestão da Prefeitura para efeito de análise e emissão de Parecer Prévio nas 

Contas de Governo em exame, bem como em todas aquelas nas quais figure mais 

de um gestor dentro de um exercício financeiro e haja conclusões diversas para 

cada um deles, pela emissão de Parecer Prévio Favorável a um(ns) e pela emissão 

de Parecer Prévio Contrário à aprovação das contas, a outro(s). 

Sublinho que tal prática já é adotada nos Tribunais de Contas do Estado de 

Mato Grosso e do Estado de Pernambuco. Confira-se: 

RESOLUÇÃO DE CONSULTA N.º 30/2011 

Ementa: CÂMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA. CONSULTA. 

CONTAS DE GOVERNO. PLURALIDADE DE GESTORES. 

POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EM SEPARADO, DENTRO 

DO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO. É possível que a Câmara 

efetue o julgamento diferenciado nas contas anuais de governo, 

quando houver mais de um gestor para o mesmo exercício, visto 

que a apreciação deve atribuir a responsabilidade de cada gestor 

pelo período em que exerceu o mandato. (TCE-MT, Processo nº 

17.490-4/2010) 

CONSIDERANDO que o Sr. Marcos Antônio de Moura e Silva, 

então Vice-Prefeito, apenas assumiu a Prefeitura em curtos 

períodos de tempo em razão do afastamento do titular por decisões 

judiciais, sem que ficassem constatadas irregularidades; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso I, 

combinados com o artigo 75 da Constituição Federal, Voto pela 

emissão de Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de 

Maraial a aprovação das contas do Sr. Marcos Antônio de Moura e 

Silva, relativas aos períodos de 01 de janeiro a 10 de janeiro e de 

14 de setembro a 05 de novembro do exercício financeiro de 2012, 

de acordo com o disposto nos artigos 31, §§ 1º e 2º, da 

Constituição do Brasil, e 86, § 1º, da Constituição de Pernambuco, 

e, (TCE-PE, Processo TC nº 1330233-4) 

A propósito, no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a 

recentíssima Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017, prevê, 
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expressamente, na hipótese de ter havido mais de um gestor, a formalização da 

prestação de contas com documentos que evidenciem a execução orçamentária, 

financeira e patrimonial de cada um dos períodos respectivos. Eis o que dispõe o 

indigitado normativo: 

TCE-PE RESOLUÇÃO TC Nº 27, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017. 

Art. 2º A prestação de contas do Prefeito Municipal deverá ser 

consolidada, englobando a execução orçamentária, financeira e 

patrimonial do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades das 

administrações direta e indireta do Poder Executivo, inclusive dos 

fundos municipais e dos consórcios públicos. 

[...] 

§ 2º Na hipótese de ter havido mais de um ocupante do cargo de 

Prefeito Municipal em um mesmo exercício financeiro, a prestação 

de contas deverá evidenciar a execução orçamentária, financeira e 

patrimonial de cada um dos períodos respectivos. 

Nessa esteira, também verifiquei que o Tribunal de Contas da União, na 

apreciação das Contas de Governo do exercício de 2016, houve por bem separar 

os períodos da gestão da ex-Presidente da República, Sra. Dilma Vana Rousseff 

(de 01/01/2016 a 11/05/2016), e do atual Presidente da República, Sr. Michel 

Miguel Elias Temer Lulia (de 12/05/2016 a 31/12/2016), emitindo Pareceres 

Favoráveis, porém com ressalvas individualmente.1 

Julgo ser essa, portanto, a melhor prática a ser seguida por este Tribunal de 

Contas quando da análise das Prestações de Contas Anuais, sejam de governo, 

sejam de gestão. 

Feitas essas anotações iniciais acerca da necessária responsabilidade 

individual de cada um dos mandatários envolvidos na Prestação de Contas em 

exame, passo à análise das irregularidades verificadas, considerando cada período 

de gestão. 

                                            
1
 Conteúdo disponível no link http://portal.tcu.gov.br/contas/contas-do-governo-da-republica . Acesso 

em 12/01/2018. 

http://portal.tcu.gov.br/contas/contas-do-governo-da-republica
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Quanto ao deficit financeiro, apesar de ser apurado anualmente, somente 

enseja a emissão de Parecer Prévio Contrário quando observado no último ano do 

mandato, juntamente com a apuração do art. 42 da LRF, podendo-se dizer, assim, 

que a análise do resultado financeiro abrange todo o mandato, de 4 (quatro) anos. 

A Sra. Maria Aparecida da Rocha Silva, eleita para o mandato 2013/2016, 

herdou um superavit financeiro de R$ 3.103.234,43 da gestão anterior e terminou 

sua administração com um vultoso deficit de R$ 53.368.981,06, conforme exposto 

no quadro a seguir: 

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS 

Gestão anterior Gestão atual 

2012 2013 2014 2015 2016 

3.103.234,43 13.933.804,92 -15.141.695,65 -26.852.842,63 -53.368.981,06 

 

Assim, verifica-se que o Vice-Prefeito, responsável pelo período de pouco 

mais de um quadrimestre no exercício de 2016 (11/05/2016 a 01/10/2016), teria 

suas Contas reprovadas por um deficit acumulado em um período de 4 (quatro) 

anos, sendo que a Prefeita, que permaneceu à frente do Município, de fato, quase 

que pelo mandato quadrienal inteiro, herdou um superavit financeiro e não logrou 

êxito em manter as contas equilibradas, conforme o previsto no § 1º do art. 1º da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Em sua defesa escrita, apresentada em 18/10/2017 (Documento TCE/RJ nº 

25.923-2/17), o Vice-Prefeito alegou, entre outros aspectos, que, durante o período 

no qual esteve no comando da gestão municipal, ocorreu uma queda do deficit 

financeiro em 16,62%, considerando que recebeu um deficit de R$ 12.281.944,13 e 

entregou um deficit de R$ 10.240.726,79. 

O Corpo Instrutivo não acatou tais argumentos, ressaltando que não foi 

esclarecido de onde foram extraídos os dados contábeis, bem como destacou que 

as análises realizadas nas Prestações de Contas de Governo são efetuadas de 

acordo com o exercício financeiro e não por período de gestão, sendo que este 

último argumento vai de encontro a meu posicionamento já amplamente exposto 

neste Voto. 
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No intuito de comprovar suas razões, o jurisdicionado trouxe Balancete 

Contábil do período de 11/05/2016 a 01/10/2016 (fls. 943/948), do qual é possível 

extrair que, no período em tela, o saldo de Restos a Pagar Processados e Não 

Processados sofreu uma redução de R$ 15.979.603,38 para R$ 9.886.653,52 

(queda de R$ 6.092.949,78), enquanto as disponibilidades financeiras passaram de 

R$ 10.509.079,48 para R$ 8.764.819,13 (queda de R$ 1.744.260,27), 

demonstrando um saldo positivo na redução dos Restos a Pagar de R$ 

4.348.689,51 (R$ 6.092.949,78 - R$ 1.744.260,27). 

Ante o exposto, e considerando o princípio da razoabilidade, entendo que o 

Sr. José Roberto Pereira da Silva não deva ter suas contas consideradas 

irregulares por esta Corte, pela ocorrência de deficit financeiro acumulado ao longo 

do mandato da Sra. Maria Aparecida da Rocha Silva, devendo as condutas serem 

individualizadas e emitidos Pareceres Prévios distintos por responsável. 

Em relação à insuficiência de caixa, o Vice-Prefeito, na defesa 

encaminhada por meio do Documento TCE/RJ nº 25.923-2/17, apresenta uma 

relação de empenhos que deveriam ser desconsiderados na apuração do art. 42 da 

LRF, por se enquadrarem em despesas preexistentes, contínuas e essenciais, 

conforme metodologia que vem sendo adotada pelo Tribunal. 

Com base na defesa, o Corpo Instrutivo refez os cálculos, não tendo 

considerado a integralidade das exclusões solicitadas pelo jurisdicionado, tendo em 

vista que apresentaram inconsistências ou não preencheram os requisitos para 

serem desconsiderados da análise do art. 42 da LRF, alterando-se o valor dos 

Restos a Pagar – de empenhos emitidos após 01/05/2016 –, para o cômputo do 

“total das obrigações contraídas”, de R$ 19.101.323,49 para R$ 3.880.136,02. 

Verificou-se, assim, o descumprimento do art. 42 da LRF com base em 

despesas realizadas nos 2 (dois) últimos quadrimestres do mandato, período este 

que abarcou a gestão do Sr. José Roberto Pereira da Silva e da Sra. Maria 

Aparecida da Rocha Silva. 

A princípio, tal irregularidade ensejaria a rejeição das contas de ambos os 

gestores, no entanto, julgo relevante tecer algumas considerações sobre o tema. 
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A apuração do artigo em tela se dá por meio da seguinte metodologia 

adotada por esta Corte, cujos dados foram considerados no Voto da eminente 

Conselheira-Relatora: 

 

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) 

5.654.727,65 55.143.572,69 -49.488.845,04 

   
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) 

-49.488.845,04 3.880.136,02 -53.368.981,06 

 

Vislumbra-se, assim, que a insuficiência de caixa, da ordem de R$ 53 

milhões, cujo montante equivale ao deficit financeiro apurado ao final do exercício, 

foi gerada pelos Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar assumidos pela 

ex-Prefeita, da ordem de R$ 55 milhões. Caso a ex-Prefeita, responsável pela 

quase integralidade do mandato 2013/2016, tivesse primado por uma gestão 

equilibrada, haveria suficiente disponibilidade de caixa para arcar com 

eventuais obrigações de despesas contraídas pelo gestor que veio a substituí-

la por curto período de tempo (de 11/05/2016 a 01/10/2016), com a consequente 

suficiência de caixa e observância ao art. 42 da LRF. 

De acordo com o evidenciado quando da análise da irregularidade referente 

ao deficit financeiro, não seria razoável imputar responsabilidade ao Sr. José 

Roberto Pereira pelo significativo desequilíbrio financeiro herdado da Sra. 

Maria Aparecida da Rocha Silva, mormente considerando o curtíssimo 

período de tempo de sua gestão – de pouco mais de 4 (quatro) meses – de que 

dispôs o Vice-Prefeito para tentar sanear as contas do Município, o que, à luz do 

princípio da razoabilidade, afigurava-se praticamente impossível. 

Desta forma, diante de todo o explicitado até aqui, não vislumbrei 

irregularidades na análise do presente processo relativas ao período de gestão do 

Sr. José Roberto Pereira, concluindo que não há óbice para a emissão de Parecer 

Prévio Favorável às Contas de Governo, relativamente ao período de 11/05/2016 a 
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01/10/2016. Por outro lado, verifico que as irregularidades apontadas pelo Corpo 

Instrutivo, pelo MPE e pela eminente Relatora são imputáveis à Sra. Maria 

Aparecida da Rocha Silva, gestora do Município pelo período de 01/01/2016 a 

10/05/2016 e de 02/10/2016 a 31/12/2016, culminando na emissão de Parecer 

Prévio Contrário às Contas da ex-Prefeita. 

Por derradeiro, em relação aos demais tópicos da Prestação de Contas, 

corroboro com a análise da eminente Relatora, acrescentando em meu Voto, na 

Comunicação ao atual Prefeito Municipal de Porto Real, determinação para que 

adote providências junto ao Regime Próprio de Previdência Social no sentido de 

que, anualmente, promova os cálculos atuariais da Previdência Municipal, 

conforme dispõe a Lei Federal nº 9.717/98, Comunicação aos Prefeitos Municipais 

de Porto Real no exercício de 2016 para que tomem ciência da decisão e 

Determinação à Secretaria-Geral das Sessões. 

Pelo exposto e examinado, manifesto-me PARCIALMENTE DE ACORDO 

com o Corpo Instrutivo, com o douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ e 

com a nobre Relatora, e 

Considerando, com fulcro no art. 125, incisos I e II, da Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro, que é de competência desta Corte de Contas emitir 

Parecer Prévio sobre as contas dos Municípios e sugerir as medidas convenientes 

para a apreciação final da Câmara Municipal; 

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 despesas, bem como 

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

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

esta Corte de Contas; 
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Considerando que a Lei Complementar Federal n.º 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 da ex-Prefeita, constituídas dos 

respectivos Balanços Gerais do Município e das demonstrações de natureza 

contábil não foram elaboradas com observância integral das disposições legais 

pertinentes; 

Considerando que a Sra. Maria Aparecida da Rocha Silva, gestora pelos 

períodos de 01/01/2016 a 10/05/2016 e 02/10/2016 a 31/12/2016, não alcançou o 

equilíbrio financeiro ao final da gestão, visando ao atendimento ao § 1º do art. 1º da 

Lei Complementar Federal n.º 101/00, bem como não cumpriu o disposto no art. 42 

da Lei Complementar Federal nº 101/00; 

Considerando que o Sr. José Roberto Pereira da Silva, então Vice-Prefeito, 

apenas assumiu a Prefeitura em curto período de tempo em razão do afastamento 

da titular, sem que ficassem constatadas irregularidades; 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 09/08/2007, ao apreciar 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238, por maioria, deferiu a medida 

cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia do art. 56 da Lei 

Complementar nº 101/2000;  

Considerando que a aprovação política das Contas dos Gestores, pelos 

Vereadores, não tem como escopo extinguir a punibilidade do responsável, ou seja, 

o ato ilegal não pode ser transmudado para legal, pela simples aprovação das 

Contas pelo Legislativo; 

Considerando que quando o Tribunal de Contas, em sua análise técnica, 

constatar o descumprimento da legislação, emitindo Parecer Prévio Contrário à 

aprovação das Contas do Governo, dará ciência imediata ao Ministério Público 

Estadual para as providências pertinentes, independentemente da aprovação ou 

não das Contas por parte dos Vereadores; 
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Considerando que, face à decisão do Supremo Tribunal Federal, foram aqui 

analisadas as Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo, deixando as 

Contas do Chefe do Poder Legislativo para apreciação na Prestação de Contas de 

Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, referentes ao exercício de 2016; 

Considerando, ainda, que as Prestações de Contas de Governo são 

encaminhadas a este Tribunal em duas vias e que o processo referente à “Cópia 

da Prestação de Contas” contém informações necessárias para subsidiar as 

Contas de Ordenador de Despesas da Câmara Municipal, quanto ao cumprimento, 

por parte do Legislativo Municipal, do art. 29-A da Constituição Federal e do art. 20 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 

VOTO: 

 

I - pela emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das 

contas da Chefe do Poder Executivo do Município de Porto Real, Sr.ª Maria 

Aparecida da Rocha Silva, pelo período de 01/01/2016 a 10/05/2016 e de 

02/10/2016 a 31/12/2016, em face das IRREGULARIDADES e 

IMPROPRIEDADES a seguir elencadas, com as DETERMINAÇÕES e 

RECOMENDAÇÕES correspondentes: 

 

IRREGULARIDADES 

 

IRREGULARIDADE N.º 01 

- deficits financeiros ao longo da gestão que, em 2016, término do 

mandato, culminaram com o montante de R$ 53.368.981,06, indicando a 

não adoção de ações planejadas com o intuito de alcançar o equilíbrio 

financeiro necessário ao atendimento do §1º do art. 1º da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00; 

DETERMINAÇÃO N.º 01 

- observar o equilíbrio financeiro das contas municipais, em cumprimento 

ao disposto no § 1º do art. 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 
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IRREGULARIDADE N.º 02 

- não cumprimento dos ditames do art. 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, sendo apurada em 31/12/2016 uma insuficiência de caixa no 

montante de R$ 53.368.981,06; 

DETERMINAÇÃO N.º 02 

- adotar as necessárias providências no sentido de atender ao disposto 

no art. 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 ao final da gestão. 

 

IMPROPRIEDADES E DETERMINAÇÕES 

IMPROPRIEDADE  N.º 01 

- quanto à elaboração do orçamento acima da capacidade real de 

arrecadação demonstrada pelo município, colocando em risco o 

equilíbrio financeiro, uma vez que autoriza a realização de despesas 

sem a correspondente receita; 

DETERMINAÇÃO N.º 01 

- para que sejam utilizados critérios objetivos no planejamento do 

orçamento, com observação das normas técnicas e legais, considerando 

para tanto a evolução da receita nos últimos três anos, os efeitos das 

alterações na legislação, bem como qualquer outro fator relevante que 

possa impactar na arrecadação das receitas, em atendimento ao 

previsto no art. 12 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 e no art. 30 

da Lei Federal n.º 4.320/64; 

IMPROPRIEDADE N.º 02 

- não cumprimento das metas de resultado primário e da dívida 

consolidada líquida, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
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desrespeitando a exigência do inciso I do art. 59 da Lei Complementar 

Federal n.º 101/00; 

DETERMINAÇÃO N.º 02 

- 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 art. 59 da Lei Complementar Federal n.º 

101/00; 

 

IMPROPRIEDADE N.º 03 

- quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com 

educação e saúde, para fins de limite constitucional, utilizando como 

recurso a fonte ordinários; 

 

DETERMINAÇÃO N.º 03 

- para que sejam utilizadas, 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 art. 212 da Constituição Federal, bem como no art. 7º da 

Lei Complementar Federal n.º 141/12; 

IMPROPRIEDADE Nº 04 

 - quanto à não comprovação da realização da audiência pública que 

deveria ter sido promovida pelo gestor do SUS no período de 

fevereiro/2016, indicando que não foi realizada, em descumprimento ao 

disposto no § 5º e caput do art. 36 da Lei Complementar Federal n.º 

141/12; 

DETERMINAÇÃO N.º 04 
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- para que o Executivo Municipal comprove a realização das audiências 

públicas promovidas pelo gestor do SUS, em obediência ao § 5º e caput 

do art. 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12; 

IMPROPRIEDADE  N.º 05 

- o município não registrou as disponibilidades financeiras no 

SIGFIS/Deliberação TCE-RJ n.º 248/08, as quais se encontram zeradas; 

DETERMINAÇÃO N.º 05 

- observar o registro de todas as disponibilidades financeiras no SIGFIS, 

em atendimento à Deliberação TCE-RJ no 248/08; 

 

IMPROPRIEDADE  N.º 06 

- divergência no valor de R$ 38.921.335,26, entre os encargos e 

despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade 

(R$ 55.143.572,69) e as evidenciadas no SIGFIS/Deliberação TCE-RJ 

n.º 248/08 (R$ 16.222.237,43); 

DETERMINAÇÃO N.º 06 

- observar o registro de todos os encargos e despesas compromissadas 

a pagar no SIGFIS, em atendimento à Deliberação TCE-RJ no 248/08; 

IMPROPRIEDADE N.º07 

- as despesas elencadas às fls. 852, classificadas na função 10 – Saúde, 

não foram consideradas no cálculo do limite dos gastos com a saúde, 

por estarem em desacordo com o art. 7° da Lei Complementar 

n.º 141/12 c/c com inciso II do art. 50 da Lei Complementar n.º 101/00; 

DETERMINAÇÃO N.º 07 

- observar a correta classificação das despesas na função 10 – Saúde, 

em atendimento ao art. 7° da Lei Complementar n.º 141/12 c/c com 

inciso II do art. 50 da Lei Complementar n.º 101/00; 
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IMPROPRIEDADE N.º 08 

- 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 N.º 08 

- 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; 

 

RECOMENDAÇÕES 

RECOMENDAÇÃO N.º 01  

- 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; 

RECOMENDAÇÃO N.º 02 

- 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, a fim de que sejam alcançadas as metas do 

IDEB; 

RECOMENDAÇÃO N.º 03 

- para que o município atente para a necessidade do controle das 

despesas com pessoal, uma vez que, embora não tenha atingido o limite 

prudencial previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 
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Federal n.º 101/00 – LRF, foi constatada uma redução dos gastos com 

pessoal inferior, no período apurado, a redução da receita corrente 

liquida – RCL, situação que indica, caso mantida a tendência atual, risco 

das despesas superarem os limites prudencial e máximo previstos na 

legislação. 

II – Pela Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das 

contas do Vice-Prefeito do Município de Porto Real, Sr. José Roberto Pereira da 

Silva, pelo período de 11/05/2016 a 01/10/2016; 

III – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Responsável pelo Controle Interno da 

Prefeitura Municipal de Porto Real, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que tome ciência das 

Determinações e Recomendações apontadas nesta Prestação de Contas e adote 

medidas necessárias para o seu cumprimento, de modo a prevenir, nas próximas 

Prestações de Contas, a ocorrência de fatos semelhantes e atue de forma a 

cumprir adequadamente a sua função de apoio ao Controle Externo no exercício de 

sua missão institucional, prevista no art. 74 da CF/88, no art. 77 da Lei Federal n.º 

4.320/64 e no art. 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, 

além de apresentar a análise individual do cumprimento das Determinações e 

Recomendações exaradas por este Tribunal nas Contas de Governo; 

IV – Pela COMUNICAÇÃO ao Senhor Ailton Basílio Marques, atual Prefeito 

Municipal de Porto Real, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que tome ciência das Determinações 

e Recomendações apontadas nesta Prestação de Contas e adote medidas 

necessárias para o seu cumprimento, de modo a prevenir, nas próximas 

Prestações de Contas a ocorrência de fatos semelhantes, e, ainda: 
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a) mediante o Deficit Financeiro apurado na presente Prestação de Contas, 

no montante de R$ 53.368.981,06, elabore um plano de modo a estabelecer metas 

de resultado, receitas e despesas que mantenham o equilíbrio orçamentário e 

financeiro preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal de modo a não 

prejudicar, nas futuras gestões, a continuidade dos serviços públicos, alertando-o, 

desde já, de que o desequilíbrio financeiro no último ano de seu mandato, poderá 

ensejar a este Tribunal pronunciar-se pela Emissão de Parecer Prévio Contrário à 

aprovação de suas Contas pelo não cumprimento do § 1º do art. 1º da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00; 

b) 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 presente 

relatório; 

c) quanto ao fato de, 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; 

d) 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 art. 126 da Constituição Estadual e na forma do art. 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LC 101/00; 
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e) adotar providências junto ao Regime Próprio de Previdência Social no 

sentido de que, anualmente, promova os cálculos atuariais da Previdência 

Municipal, conforme dispõe a Lei Federal nº 9717/98. 

V – pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público, para ciência da 

decisão proferida no presente processo; 

VI – 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 

Porto Real 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. 

VII – Pela COMUNICAÇÃO a Sra. Maria Aparecida da Rocha Silva 

(01/01/2016 a 10/05/2016 e 02/10/2016 a 31/12/2016) e ao Sr. José Roberto 

Pereira da Silva (11/05/2016 a 01/10/2016), Prefeita e Vice-Prefeito do Município 

de Porto Real, no exercício de 2016, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que tomem ciência desta 

decisão; 

VIII – Por DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral das Sessões - SSE para 

que: 

1 – ao formalizar o decidido nos itens III, IV, V e VII, faça acompanhar cópia 

digitalizada do Relatório, do Voto Revisor e dos Projetos de Pareceres Prévios ora 

apresentados, bem como do Relatório e do Voto proferido pela eminente Relatora; 

2 – remeta à Coordenadoria competente a segunda via do presente 

processo de Prestação de Contas, como forma de subsidiar a Prestação de Contas 
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dos Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, quanto ao cumprimento, por 

parte do Legislativo Municipal, do art. 29-A da Constituição Federal e do art. 20 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Plenário,  

GC-7, em  30 / 01 /2018. 

 

 
RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Revisor  
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P A R E C E R      P R É V I O 

 

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 do Governo do Município de Porto Real, sob a 

responsabilidade da Prefeita, Senhora Maria Aparecida da Rocha Silva, pelo período 

de 01/01/2016 a 10/05/2016 e de 02/10/2016 a 31/12/2016, constituídas dos 

respectivos Balanços Gerais do Município e das demonstrações técnicas de natureza 

contábil, não foram elaboradas, integralmente, com a observância das disposições 

legais pertinentes; 

CONSIDERANDO o minucioso e detalhado trabalho do Corpo Instrutivo que, em sua 

conclusão, opina pela emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas 

do Governo face das Irregularidades e das Impropriedades apontadas; 

CONSIDERANDO que o douto Ministério Público Especial junto a este Tribunal de 

Contas, no mérito, confirma a conclusão a que chegou o Corpo Instrutivo; 

CONSIDERANDO o exame a que procedeu a Assessoria Técnica do Conselheiro 

que, no mérito, confirmou os fatos apontados pela Instrução e pelo Ministério Público 

Especial; 

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

prévia quitação as responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesas, 

bem como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens 

municipais, ou pelos quais seja o Município responsável, cujos processos pendem de 

exame por esta Corte de Contas;  

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, em 09/08/07, ao apreciar a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 2238 e, por maioria, deferiu a Medida Cautelar 

requerida na ação, suspendendo a eficácia dos artigos 56, caput, e 57 da Lei 

Complementar nº 101/2000; 
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CONSIDERANDO que, face à decisão do Supremo Tribunal Federal, deferindo a 

Medida Cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia dos artigos 56, caput, e 

57, foram analisadas as Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo, deixando 

as Contas de Chefe do Poder Legislativo para apreciação no exame das Contas de 

Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, exercício de 2016; 

 

 

R E S O L V E: 
 
 

 

Emitir PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das Contas do Governo do 

Município de Porto Real, sob a responsabilidade da Senhora Maria Aparecida da 

Rocha Silva, pelo período de 01/01/2016 a 10/05/2016 e de 02/10/2016 a 

31/12/2016, em face das IRREGULARIDADES e das IMPROPRIEDADES 

apontadas no Voto do Conselheiro. 

 

 
Plenário,          de                    de 2018. 

 
 
 
 

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN 
PRESIDENTE INTERINA 

 
 
 
 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
REVISOR 

 
 
 
 
Fui presente. 

 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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P A R E C E R      P R É V I O 

 

 

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 nas Contas do Governo do Município de Porto Real, sob a 

responsabilidade do Senhor José Roberto Pereira da Silva, pelo período de 

11/05/2016 a 01/10/2016, não foram apuradas irregularidades; 

CONSIDERANDO o trabalho do Corpo Instrutivo que, em sua conclusão, opina 

pela emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas do Governo; 

CONSIDERANDO que o douto Ministério Público Especial junto a este Tribunal de 

Contas, no mérito, confirma a conclusão a que chegou o Corpo Instrutivo; 

CONSIDERANDO o exame a que procedeu o Conselheiro-Revisor que, no mérito, 

discordou da emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas do 

Governo pelos fatos apontados pela Instrução e pelo Ministério Público Especial; 

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

prévia quitação as responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesas, 

bem como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens 

municipais, ou pelos quais seja o Município responsável, cujos processos pendem 

de exame por esta Corte de Contas;  

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, em 09.08.2007, ao apreciar a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238, por maioria, deferiu a Medida 

Cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia dos artigos 56, caput, e 57 da 

Lei Complementar nº 101/2000; 
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CONSIDERANDO que, face à decisão do Supremo Tribunal Federal, deferindo a 

Medida Cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia dos artigos 56, caput, 

e 57, foram analisadas as Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo, 

deixando as Contas de Chefe do Poder Legislativo para apreciação no exame das 

Contas de Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, exercício de 2016; 

 

R E S O L V E: 
 
 

Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas do Governo do 

Município de Porto Real, sob a responsabilidade do Senhor José Roberto Pereira 

da Silva, pelo período de 11/05/2016 a 01/10/2016. 

 
 

Plenário,          de                    de 2018. 
 
 
 
 
 

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN 
PRESIDENTE INTERINA 

 
 
 
 
 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
REVISOR 

 
 
 

 
 
Fui presente. 

 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 


