
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Código da Manifestação: 172.042.772.633 

 

At. Carlos Luiz Bandeira Stampa Filho 

Prezado Senhor, 

 

Em atenção à manifestação em referência, cadastrada no 

Sistema Informatizado da Ouvidoria do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro, foi constituído o Documento TCE/RJ nº 

28.971-0/17 para atendimento a pedido de acesso à informação 

formulado com base na Lei Federal nº 12.527/2011. 

Em atenção ao seu pedido sobre a arrecadação da taxa de 

desembarque de passageiros oriundos dos navios declarada pela 

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios nos últimos 05(cinco) 

anos, informamos que a Secretaria Geral de Controle Externo – SGE 

desta Corte de Contas através da Coordenadoria de Cobrança 

Executiva e Atendimentos – COB e da  Coordenadoria de Contas do 

Governo dos Municípios da Subsecretaria de Auditoria de Controle 

da Gestão e da Receita às fls 13/13verso, assim se manifestaram: 

“(...) 

Em atenção ao informado pela COB às fls. 11/11v, cumpre 

destacar que no âmbito desta Subsecretaria de Auditoria de 

Controle da Gestão e da Receita – SSR, o documento mediante o 

qual a Prefeitura Municipal informa as receitas arrecadadas no 

exercício é o Anexo 10 consolidado da Lei Federal nº 4.320/64, 

encaminhado por ocasião da apresentação anual da Prestação de 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Contas de Governo a esta Corte. Verifica-se que nos exercícios de 

2012 até 2015 não consta o recebimento de Taxa de Desembarque 

de Passageiros (oriundos de navios de cruzeiro e escunas). 

Entretanto, no exercício de 2016, consta como arrecadado a título 

de “Taxa de Turismo Náutico” código 1121410000,  a importância 

de R$638.526,50, conforme cópia do citado registro contábil ora 

anexada às fls. 12”. 

Às fls. 14/14verso a Coordenadoria de Cobrança e 

Atendimento-COB, em complemento  informou o seguinte: 

“(...) 

Importante acrescentar à informação da CGM que, com base na 

Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11), poderá o 

interessado solicitar diretamente ao Município de Armação dos 

Búzios as informações supracitadas, e, em caso de não 

atendimento, poderá ser encaminhada denúncia a esta Corte de 

Contas, obedecendo a rito próprio, regulamentado no Regimento 

Interno do TCE-RJ e na Lei Complementar 63/90 (Lei Orgânica do 

TCE-RJ)”.                                                                                               

Assim sendo, permanecemos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

A Ouvidoria do TCE/RJ agradece a sua colaboração para a 

melhoria dos serviços prestados por esta Corte de Contas.  

Atenciosamente, 

ouvidoria@tce.rj.gov.br 
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