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Trata o presente da Prestação de Contas de Governo do Município de SANTO ANTONIO DE 

PÁDUA, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA, 

encaminhada a esta Corte com vistas à emissão de parecer prévio, conforme competência prevista no 

artigo 125, inciso I da Constituição Estadual. 

O Corpo Instrutivo deste Tribunal, após a emissão do parecer preliminar de fls. 989/1044v e das 

razões de defesa ofertadas pelo Jurisdicionado, reexaminou os autos nos termos da diligência Interna 

determinada na sessão Plenária de 05.09.2017, concluindo pela EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

CONTRÁRIO, com a manutenção das Irregularidades a seguir elencadas (Relatório de Reexame às  

fls. 1725/1741v): 

IRREGULARIDADE N.º 1 

Déficits financeiros ao longo da gestão que, em 2016, término do mandato, resultaram no 

montante de R$ 2.426.031,76, indicando a não adoção de ações suficientes e 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 2 

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 



TCE-RJ 
PROCESSO N.º 205.753-7/17 
RUBRICA                    FLS.  

 

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$ 2.426.031,76. 

 Com as devidas vênias, o Parquet de Contas opinou parcialmente de acordo com o relatório 

técnico, uma vez que manteve como fator de rejeição das contas, além das Irregularidades acima 

descritas, a situação de irregularidade em que se encontra o Regime Próprio de Previdência Social do 

município (2º Parecer, fls. 1743/1770), conforme transcrito a seguir:  

IRREGULARIDADE Nº 3 

Não repasse para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do município das prestações 

mensais dos parcelamentos de débitos realizados nas administrações anteriores e nem das 

contribuições devidas das competências de 2016 e não adoção de providências para implementação de 

plano de amortização visando equacionar déficit financeiro e atuarial, porventura apurados nos estudos 

técnicos de reavaliação atuarial, que deve ser realizado anualmente em cada balanço, descumprindo 

frontalmente os mandamentos da Lei Federal nº 9.717/98 e demais normas editadas pelo MPS. Fatos 

que prejudicam a capitalização e o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, impedem a previdência 

municipal de receber CRP de emissão do MPS, o recebimento de verbas federais e a compensação 

previdenciária entre o RGPS e o RPPS, e, ainda, comprometem o próprio equilíbrio das contas públicas 

municipais, exigido pelo art. 1º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101/00. 

Por fim, o eminente Conselheiro-Relator Rodrigo Melo do Nascimento, em sessão de 05.02.18, 

em desacordo com o proposto pelo Corpo Instrutivo e pelo Parquet de Contas, proferiu seu voto pela 

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL, convertendo as irregularidades propostas na instrução em 

impropriedades e suprimindo a irregularidade sugerida no parecer Ministerial (fls. 1773/1954). 

 

É O RELATÓRIO. 

Registro que atuo nestes autos em substituição ao eminente Conselheiro Marco Antônio 

Barbosa de Alencar, em razão de convocação da Excelentíssima Senhora Conselheira Marianna 

Montebello Willeman, em sessão plenária de 04.04.17. 

Discordo da conclusão consignada no Voto do eminente Conselheiro-Relator, pelos motivos que 

passo a expor: 
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O Corpo Instrutivo constatou que o Gestor do Município de Santo Antônio de Pádua não 

alcançou o equilíbrio financeiro no final de seu mandato, tendo em vista o déficit apurado, 

inicialmente, no valor de R$ 13.774.758,50, portanto, não sendo observado o disposto no §1º do artigo 

1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00 (fl. 1006). 

Após avaliar a defesa e demais documentos apresentados pelo Gestor, o Corpo Técnico revisou 

o déficit financeiro do município, apurando o seguinte resultado:  

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 44.592.690,01 20.550.527,50 1.620,80 4.029.052,98 20.011.488,73 

Passivo financeiro 33.857.776,85 37.769,65 1.620,80 11.380.865,91 22.437.520,49 

Superavit/Deficit 
Financeiro 

10.734.913,16 20.512.757,85 0,00 -7.351.812,93 -2.426.031,76 

 

Desta forma, verifica-se que as razões de defesa apresentadas pelo Jurisdicionado não foram 

suficientes para eliminar o déficit financeiro apurado no exercício, motivo pelo qual tal fato foi mantido 

na Irregularidade n.º 01 do parecer final do Corpo Instrutivo (fl. 1736) e do Parquet de Contas (fl. 1759). 

Contudo, o Relator entende que, no caso em tela, o déficit financeiro apurado não enseja a 

consignação de irregularidade nas contas em exame, devendo apenas ser objeto de RESSALVA e gerar 

correspondente DETERMINAÇÃO para seu saneamento. 

Em síntese, observo que o “esforço financeiro da gestão” e a retração na arrecadação das 

receitas municipais fundamentaram a opinião do nobre Relator, conforme fls. 1829/1835. 

Em que pese às ponderações tecidas no voto às fls. 1829/1835, acompanho o Corpo Instrutivo e 

o Parquet de Contas no exame empreendido. 

Primeiramente, entendo que os fundamentos adotados pelo Relator refletem uma mudança de 

metodologia na análise do resultado financeiro do exercício. Ocorre que em diversas Prestações de 

Contas de Governo do exercício de 2016, em que restou demonstrado desequilíbrio fiscal, já foram 

proferidas decisões por esta Corte pela emissão de parecer prévio contrário, sem ter sido considerado o 

esforço financeiro da gestão. 

 



TCE-RJ 
PROCESSO N.º 205.753-7/17 
RUBRICA                    FLS.  

 

Cabe destacar, que em recentes decisões, o Plenário entendeu que mudanças de metodologia 

de apuração deveriam refletir apenas em contas relativas a exercícios futuros e não para aquelas em 

curso, como forma de se prezar pela observância dos princípios da segurança jurídica e da 

razoabilidade. 

Não obstante, os resultados financeiros alcançados pelo Município desde o término da gestão 

anterior demonstra que a alegação do esforço financeiro não socorre o Gestor, pois, como bem 

assinalado pelo Corpo Instrutivo, “embora o déficit tenha decrescido em 2016, o esforço financeiro 

alegado não se verificou de forma equânime ao longo de seu mandato”, a saber: 

 

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS 

Gestão anterior Gestão atual 

2012 2013 2014 2015 2016 

-9.248.937,72 -23.256.574,26 -14.597.234,02 -36.686.803,04 -2.426.031,76 

Fonte: Instrução fls. 1729 
 

Conforme se depreende do quadro anterior, o Sr. Josias Quintal de Oliveira assumiu o Poder 

Executivo no exercício de 2013, quando o Munícipio apresentava uma situação financeira fragilizada 

face ao grave déficit herdado da gestão anterior (2012). Tal fato indicava a necessidade da adoção de 

uma política fiscal mais restritiva e imediata por parte do novo Gestor, com vistas ao resgate do 

equilíbrio financeiro do município, porém, o que se verificou foi um aumento expressivo do déficit 

municipal ao longo de seu mandato, especialmente nos exercícios de 2013 e 2015.  

O equilíbrio das finanças públicas é umas das demandas precípuas insculpidas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. O déficit financeiro ao término do mandato, no montante de R$ 2.426.031,76, 

indica a ausência de implementação de ações necessárias e planejadas com vistas ao equilíbrio 

financeiro visando o estrito cumprimento ao disposto §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 

101/00, in verbis: 

LRF - LC nº 101 de 04 de Maio de 2000 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências. 
Art. 1

o 
Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 
Constituição. 
 
§ 1

o 
A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em 

que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lrf-lc-n-101-de-04-de-maio-de-2000#art-1
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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. 
 

Cabe destacar que esta Corte, já sensível à realidade enfrentada pelos gestores, alertou ao  

Sr. Josias Quintal de Oliveira nas prestações de contas dos exercícios anteriores que na hipótese de 

persistência do déficit financeiro até o final de seu mandato, este Tribunal se pronunciaria pela emissão 

de Parecer Prévio contrário.  

No que tange à contração na arrecadação das receitas do Município, entendo que tal alegação 

também não deva respaldar o desequilíbrio financeiro apontado, tendo em vista que a LRF preconiza 

mecanismos especiais de ajuste de metas de resultado, receita e despesas, com pressupostos na ação 

planejada das autoridades e na responsabilidade na gestão fiscal. 

Finalmente, no tocante ao não atendimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

observo que o Relator apresenta o mesmo argumento do ESFORÇO FINANCEIRO DA GESTÃO, apurando 

desta feita um saldo positivo de R$ 3.796.894,87. 

Entretanto, não considero plausível a utilização dos argumentos apresentados pelo Relator 

pelos mesmos motivos já explanados quando da análise da irregularidade anterior. 

No caso do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal a análise se demonstra totalmente 

inviável, tendo em vista que o ordenamento jurídico se refere a um período específico que 

corresponde aos dois últimos quadrimestres da gestão. Dessa forma, caso o jurisdicionado não tivesse 

realizado despesas vedadas pelo artigo 42 nos dois últimos quadrimestres de sua gestão, mesmo tendo 

insuficiência de caixa não teria ferido o regramento legal. 

Por derradeiro, destaco que corroboro com o eminente Relator quanto aos demais aspectos 

analisados nesta Prestação, mormente no que tange à supressão da irregularidade relativa ao Regime 

Próprio de Previdência do município de Santo Antônio de Pádua. 

CONCLUSÃO 

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; 
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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 Chefe do Poder Executivo do Município de Santo 

Antônio de Pádua, referentes ao exercício de 2016, não observaram as disposições legais pertinentes, 

face às irregularidades e impropriedades apuradas; 

Considerando que o Gestor não alcançou o equilíbrio financeiro ao final de sua gestão, visando 

o atendimento ao § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00, tendo em vista os déficits 

financeiros demonstrados ao longo do seu mandato que culminaram, em 31.12.2016, no montante de  

R$ 2.426.031,76; 

Considerando que o Poder Executivo não cumpriu o disposto no artigo 42 da Lei Complementar 

Federal n.º 101/00, tendo em vista a insuficiência de caixa no montante de R$ 2.426.031,76; 

Considerando os demais resultados apurados pelo eminente Conselheiro-Relator; 

Manifestando-me PARCIALMENTE de acordo com o Corpo Instrutivo e com o Ministério 

Público Especial junto a esta Corte e EM DESACORDO com o nobre Relator, 

VOTO: 

I - Pela emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das contas do Chefe do Poder 

Executivo do Município de SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, Sr. JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA, referentes 

ao exercício de 2016, em face das seguintes IRREGULARIDADES e IMPROPRIEDADES, com 

DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES: 
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IRREGULARIDADES E DETERMINAÇÕES: 

IRREGULARIDADE N.º 1 

Déficits financeiros ao longo da gestão que, em 2016, término do mandato, resultaram no 

montante de R$ 2.426.031,76, indicando a não adoção de ações suficientes e 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. 

DETERMINAÇÃO N.º 1 

Observe o equilíbrio financeiro das contas municipais, em cumprimento ao disposto no §1º do 

artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00. 

IRREGULARIDADE N.º 2 

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$ 2.426.031,76. 

DETERMINAÇÃO N.º 2 

Adotar as necessárias providências no sentido de atender ao disposto no artigo 42 da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00 ao final da gestão. 

 

IMPROPRIEDADES E DETERMINAÇÕES: 

IMPROPRIEDADE N.º 1 

Foi constatada uma divergência de R$ 90.270,03 entre o valor do orçamento final apurado  

(R$ 120.770.249,13), 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$ 120.679.979,10). 
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DETERMINAÇÃO N.º 3 

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. 

IMPROPRIEDADE N.º 2 

Não cumprimento das metas de resultados nominal, primário e de dívida consolidada líquida, 

estabelecidas 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 4 

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. 

IMPROPRIEDADE N.º 3 

O Executivo Municipal realizou audiência pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais 

dos 1º e 2º quadrimestres de 2016 no mês de dezembro/2016, portanto, fora do prazo estabelecido no 

§4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00, que determina a realização dessas reuniões nos 

meses de maio e setembro.  

DETERMINAÇÃO N.º 5 

Observar os meses de fevereiro, maio e setembro para a realização das audiências públicas de 

avaliação do cumprimento das metas fiscais, em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 9º da Lei 

Complementar n.º 101/00. 

IMPROPRIEDADE N.º 4 

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. 
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DETERMINAÇÃO N.º 6 

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. 

IMPROPRIEDADE N.º 5 

Divergência entre o valor do Patrimônio Líquido do exercício de 2015 evidenciado na coluna 

“exercício anterior” do Balanço Patrimonial Consolidado apresentado nesta Prestação de Contas  

(-R$ 48.316.096,68), e o valor apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado que constava na 

Prestação de Contas de 2015 (-R$ 50.061.074,73). 

DETERMINAÇÃO N.º 7 

Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em atendimento à Portaria 

STN n° 634/13 c/c Portaria STN nº 700/14. 

IMPROPRIEDADE N.º 6 

A Receita Corrente Líquida apurada de acordo com os demonstrativos contábeis 

(R$109.024.391,65) não confere com o montante consignado no Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal 

referente ao 3°quadrimestre (R$109.078.049,70). 

DETERMINAÇÃO N.º 8 

Observar a compatibilidade entre a Receita Corrente Líquida apurada de acordo com os 

demonstrativos contábeis e o Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3°quadrimestre, em 

atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64. 

IMPROPRIEDADE N.º 7 

Divergência de R$ 320.984,32 entre as receitas resultantes dos impostos e transferências legais 

demonstradas nesta prestação de contas (R$ 60.486.829,32) e as receitas consignadas no Anexo 8 – 

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino que compõem 

o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2016 (R$ 60.165.845,00). 
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DETERMINAÇÃO N.º 9 

Observar o correto registro das receitas nos relatórios da LRF e nos demonstrativos contábeis, 

em cumprimento ao artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64. 

IMPROPRIEDADE N.º 8 

Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com educação e saúde, para fins 

de limite constitucional, utilizando como recurso a fonte próprios. 

DETERMINAÇÃO N.º 10 

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. 

IMPROPRIEDADE N.º 9 

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

contas (R$411.064,96) é inferior ao registrado pelo município no balancete do Fundeb (R$634.392,90), 

resultando numa diferença de R$223.327,94. 

DETERMINAÇÃO N.º 11 

Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, com vistas ao cumprimento do 

artigo 21 da Lei 11.494/07 c/c o artigo 85 da Lei n.º 4.320/64. 

IMPROPRIEDADE N.º 10 

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 34.521.659,89 

Contabilidade – Anexo 8 consolidado 34.963.230,50 

Diferença -441.570,61 
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DETERMINAÇÃO N.º 12 

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. 

IMPROPRIEDADE N.º 11 

O município não realiza suas despesas com ações e serviços públicos de saúde a partir de 

recursos movimentados unicamente pelo Fundo Municipal de Saúde, contrariando o estabelecido no 

parágrafo único do artigo 2º c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal n.º 141/12, conforme a 

seguir: 

Descrição Valor (R$) Percentual 

Gastos geridos pelo Fundo Municipal de Saúde 26.442.383,04 75,63% 

Gastos geridos pela Fundação José Kezen 8.520.847,46 24,37% 

Total de despesas aplicadas em saúde pelo município no exercício de 2016 34.963.230,50 100% 

 

DETERMINAÇÃO N.º 13 

Observar que a realização de despesas com ações e serviços públicos de saúde deverão ser 

financiadas com recursos movimentados exclusivamente pelo Fundo Municipal de Saúde, em 

atendimento ao parágrafo único do artigo 2º c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal n.º 141/12. 

IMPROPRIEDADE N.º 12 

Quanto à realização das audiências públicas, promovidas pelo gestor do SUS, em períodos não 

condizentes com o disposto no §5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12. 

DETERMINAÇÃO N.º 14 

Para que o Executivo Municipal envide esforços no sentido de promover as audiências públicas, 

por intermédio do gestor do SUS, na periodicidade estabelecida no §5º e caput do artigo 36 da Lei 

Complementar Federal n.º 141/12. 
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IMPROPRIEDADE N.º 13 

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 §1º do artigo 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 248/08; 

DETERMINAÇÃO Nº 15 

- 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; 

IMPROPRIEDADE N.º 14 

Divergência no valor de R$19.306,01, entre as disponibilidades financeiras registradas pela 

contabilidade (R$20.011.488,73) e as evidenciadas no Sigfis/Deliberação TCE-RJ n.º 248/08 

(R$19.992.182,72). 

DETERMINAÇÃO N.º 16 

Observar o registro de todas as disponibilidades financeiras no Sigfis, em atendimento à 

Deliberação TCE-RJ n.º 248/08. 

IMPROPRIEDADE N.º 15 

Divergência no valor de R$ 2.392.551,31, entre os encargos e despesas compromissadas a pagar 

registrados pela contabilidade (R$ 22.000.462,96) e as evidenciadas no Sigfis/Deliberação TCE-RJ n.º 

248/08 (R$ 24.393.014,27). 

DETERMINAÇÃO N.º 17 

Observar o registro de todos os encargos e despesas compromissadas a pagar no Sigfis, em 

atendimento à Deliberação TCE-RJ n.º 248/08. 

IMPROPRIEDADE N.º 16 

Inconsistência na apropriação dos recursos oriundos dos royalties nos respectivos códigos de 

receitas previstos no Ementário da Receita anexo ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 

- MCASP, com reflexo no Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei n° 

4.320/64. 
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DETERMINAÇÃO Nº 18 

Observar a correta apropriação dos recursos dos Royalties nos códigos de receita previstos no 

Ementário da Receita anexo ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP. 

IMPROPRIEDADE N.º 17 

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 19 

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 1  

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 2 

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 artigo 22 da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00 – LRF, foi constatado um aumento dos gastos com pessoal superior, 

no período apurado, ao aumento 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 COMUNICAÇÃO, com fulcro no §1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao 

atual responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, 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 CRFB/88, no 

artigo 77 da Lei Federal nº 4.320/64 e no artigo 59 da LRF, pronunciando-se, nas próximas Contas de 
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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 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, com fulcro no §1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao 

Sr. JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA, atual prefeito Municipal de SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, para que 

seja ALERTADO: 

a) quanto ao déficit financeiro de R$ 2.426.031,76, apresentado nestas contas, para que 

implemente medidas visando ao equilíbrio financeiro até o último ano de seu mandato, pois este 

Tribunal poderá pronunciar-se pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação de suas contas no 

caso do não cumprimento do §1º do artigo 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 relatório do Corpo Instrutivo; 

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 
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limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 

141/12; 

d) para providenciar o ressarcimento, no valor de R$43.689,72, à conta do Fundeb, a fim de se 

resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei nº 11.494/07, 

especialmente do seu artigo 21. 

e) 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 passivos financeiros, constituídos pelos restos a pagar e demais obrigações, 

reconhecidos pela administração municipal; 

f) 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 de Responsabilidade Fiscal; 

g) 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; 

h) adotar providências junto ao Regime Próprio de Previdência Social no sentido de que, 

anualmente, promova os cálculos atuariais da Previdência Municipal, conforme dispõe a LÇei Federal 

n.º 9.717/98. 

IV – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público, para ciência da decisão proferida no 

presente processo, acompanhado de cópia digitalizada desta prestação de contas de governo. 

V – Pela DETERMINAÇÃO à Secretaria Geral de Controle Externo – SGE para que: 
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 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, inclusive no que diz respeito aos cálculos atuariais; 

 b) Avalie a pertinência de realizar Auditoria Governamental no Município de Santo Antônio de 

Pádua 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. 

 

GA-1, 

 
 

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro-Substituto 

REVISOR 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA – PODER 

EXECUTIVO 

 
PROCESSO Nº 205.753-7/17 
 
EXERCÍCIO DE 2016 
 
PREFEITO: JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA 
 

 
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 Santo Antônio de 

Pádua, referentes ao exercício de 2016, constituídas dos respectivos Balanços Gerais do Município e das 

demonstrações técnicas de natureza contábil, não foram elaboradas com observância às disposições 

legais pertinentes face às IRREGULARIDADES e IMPROPRIEDADES apontadas, conforme conclusão 

constante do parecer do Conselheiro-Revisor; 

Considerando o minucioso trabalho do Corpo Instrutivo; 

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 o exame a que procedeu a Assessoria Técnica do Conselheiro-Revisor; 

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; 
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RESOLVE: 

Emitir PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do 

Município de Santo Antônio de Pádua, referentes ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do 

Senhor JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA, face às IRREGULARIDADES e IMPROPRIEDADES constantes do 

voto. 

 

 
               SALA DAS SESSÕES,       de                                                         de 2018. 

 
 
 
 

Conselheira Marianna Montebello Willeman 
PRESIDENTE-INTERINA 

 
 
 
 

Conselheiro Substituto Marcelo Verdini Maia 
REVISOR 

 
 
 
 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 


