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VOTO GC-6 100.642/2009 
 
PROCESSO TCE N.º 208.435-9/09 
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO MUNICÍPIO 
EXERCÍCIO: 2008 
PREFEITO: EURICO PINHEIRO BERNARDES JÚNIOR 
 
 

Trata o presente processo da Prestação de Contas da Gestão 

do Município de VASSOURAS, que abrange as contas do Poder 

Executivo, relativas ao exercício de 2008, de responsabilidade do  

Sr. EURICO PINHEIRO BERNARDES JÚNIOR. 

 

As presentes contas foram encaminhadas, tempestivamente, a 

este Egrégio Tribunal de Contas, por meio do Ofício PMV/GP nº 238/09, 

para apreciação e emissão de Parecer Prévio, conforme estabelecido no 

art. 125, inciso I, da Constituição Estadual - redação dada pela Emenda 

Constitucional n.º 4/91. 

 

Preliminarmente, foi fixado prazo para que o atual Prefeito,  

Sr. Renan Vinícius Santos de Oliveira, apresentasse defesa quanto ao 

encaminhamento desta Prestação de Contas sem que a mesma 

contivesse todos os elementos necessários ao seu exame, sem prejuízo 

do encaminhamento dos mesmos, tendo em vista que a constituição 

inicial do processo carecia de documentos essenciais para a análise das 

contas e emissão de Parecer Prévio. 

 

Em atendimento ao Ofício-Regularizador (Processo TCE/RJ 

nº210.368-6/09), foram encaminhados os elementos que constituem os  

Docs. TCE nos 13.962-3/09 e 30.433-5/09. 
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Em decorrência desta Decisão, o Corpo Instrutivo reanalisou 

os documentos e as razões de defesa, reiterando a sugestão de emissão 

de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas do Chefe do Poder 

Executivo, tendo em vista a seguinte irregularidade: 

Ao examinar os elementos que demonstram o resultado geral 

do Município, o Corpo Instrutivo sugeriu a emissão de Parecer Prévio 

Contrário à aprovação das Contas do Chefe do Poder Executivo, em face 

das irregularidades e impropriedades elencadas às fls. 1490/1492, com 

as determinações e recomendações correspondentes, com 

comunicação, expedição de ofício e determinação visando aos fins 

propostos na instrução. 

O Ministério Público Especial junto ao Tribunal, representado 

pelo Procurador Leonardo Vieira Marins, manifestou-se em consonância 

com a informação precedente, e acrescentou proposição de aplicação de 

multa ao responsável pelas contas. 

Ressalto que, em observância ao artigo 123 do Regimento 

Interno e à Deliberação TCE nº 199/96, o presente foi publicado em 

Pauta Especial no DORJ, abrindo prazo para a apresentação de defesa. 

 

Em atendimento aos termos da citada publicação, o Sr. Eurico 

Pinheiro Bernardes Júnior, ex-Prefeito Municipal, protocolou, nesta Corte, 

razões de defesa, autuadas sob o Doc. TCE no 32.747-8/09. 

 

Na Sessão realizada em 17.11.09, esta Corte de Contas, nos 

termos do Voto que proferi, decidiu pela DILIGÊNCIA INTERNA, para 

que o Corpo Instrutivo procedesse ao reexame da presente Prestação de 

Contas de Administração Financeira, com base nos novos elementos 

encaminhados. 
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“Abertura de crédito adicional por superávit financeiro no 

montante de R$ 78.234,86, contrariando o disposto no artigo 167, inciso V 

da Constituição Federal, uma vez que o resultado financeiro do exercício 

anterior apresenta um déficit no valor de R$ 3.857.359,01, conforme 

apontado no voto do processo TCE-RJ nº 217.931-6/08, referente à 

Prestação de Contas de Administração Financeira do exercício de 2007.” 

 

O Ministério Público Especial junto a este Tribunal, 

representado pelo Procurador Leonardo Vieira Marins, manifesta-se em 

consonância com o Corpo Técnico, acrescentando proposição de 

aplicação de multa ao responsável pelas contas. 

 

No sentido de garantir o direito ao pedido de sustentação oral, 

fiz publicar a data da Sessão de apreciação dessas contas no DORJ.  

 

Cabe consignar que o Supremo Tribunal Federal, em 

09.08.2008, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238, 

por maioria, deferiu a medida cautelar requerida na ação, suspendendo a 

eficácia do artigo 56 da Lei Complementar nº 101/2000 que estabelece 

que as Contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além 

das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, as quais 

receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de 

Contas.  

Dessa forma, serão aqui analisadas as Contas de Gestão do 

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

Legislativo para apreciação na Prestação de Contas de Ordenadores de 

Despesas da Câmara Municipal, exercício de 2008.  

É o Relatório. 
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1) DA COMPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
Segundo dados existentes no SCAP - Sistema de Controle e 

Acompanhamento de Processos deste Tribunal e de acordo com as 

informações prestadas pela própria Administração, o Município é 

composto pelas entidades relacionadas a seguir: 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 Prefeitura Municipal 

 Câmara Municipal 

 Fundo Municipal de Assistência Social 

 Fundo Municipal de Saúde 

 Fundo Municipal de Previdência 

 

2) DA CONSOLIDAÇÃO  

De acordo com o artigo 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, 

as Contas de Administração Financeira dos Municípios devem ser 

apresentadas de forma consolidada, abrangendo os resultados gerais da 

gestão de todos os órgãos e entidades dos Poderes do Município, assim 

como dos Fundos. 

Os dados contábeis apresentados foram consolidados pelo 

Município na forma prevista na Deliberação TCE-RJ n.º 199/96. 

 

Ressalta-se que a análise individual das contas dos órgãos e 

entidades da Administração Direta e Indireta, respectivamente, será 

efetuada nos processos de Ordenadores de Despesas. 
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3)  DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1) PLANO PLURIANUAL (PPA), DA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 

O exame das peças orçamentárias ocorre nos respectivos 

processos de envio obrigatório a esta Corte de Contas. Em consulta ao 

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Processos – SCAP, 

constata-se a remessa do PPA (200.697-9/07), da LDO (222.576-7/07) e 

da LOA (200.298-1/08).  

 

3.1.1) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  

O orçamento do Município de Vassouras para o exercício de 

2008 foi aprovado pela Lei dos Orçamentos Anuais n.º 2.371, de 

27.12.07, estimando a receita no valor de R$ 52.329.959,49 e fixando a 

despesa em igual montante. 

De acordo com a Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo 

autorizado a: 

1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% 

do orçamento total: 

“Art. 4º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados nos termos da 

legislação em vigor, a abrir Créditos Adicionais Suplementares no decorrer 

do exercício de 2008, mediante Decreto, até o limite de 20% (vinte por 

cento) do total fixado para a Despesa autorizada por Lei para o exercício de 

2008, para atender a reforços das dotações que se tornarem insuficientes. 

(...) 

§ 2º Os Créditos Adicionais abertos durante o exercício, aumentando o valor 

da despesa fixada, servirão de base de cálculo das suplementações 

mencionadas no “caput” deste artigo.” 

Da leitura do §1º do art. 4º da referida Lei verifica-se que foram 

estabelecidas algumas exceções ao limite de abertura de crédito 

adicionais: 
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“Art. 4º -   (...) 

§ 1º - Excluem-se desse limite os Créditos Adicionais Suplementares 

destinados a suprir insuficiência nas dotações da despesa de pessoal.” 

Desta forma, os limites foram fixados nos seguintes valores: 

Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR 

Total da Despesa Fixada 52.329.959,49
Limite para Efetuação de Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 
__% --

Limite para Abertura de Créditos Suplementares - 20% 10.465.991,90

 

 

Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias em 

razão da abertura de créditos adicionais, resultando em um orçamento 

final de R$ 69.318.189,98, que representa um acréscimo de 32,46% em 

relação ao orçamento inicial. 
 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) Orçamento Inicial 52.329.959,49

(B) Alterações: 28.378.185,70

Créditos Extraordinários -

Créditos Suplementares 24.142.340,85

Créditos Especiais 4.235.844,85

(C) Anulações de Dotações 11.389.955,21

(A+B-C) ORÇAMENTO FINAL APURADO 69.318.189,98

Orçamento registrado no comparativo da despesa autorizada com a
realizada consolidado - Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 68.263.136,03

DIVERGÊNCIA ENTRE O ORÇAMENTO APURADO E OS 
REGISTROS CONTÁBEIS 1.055.053,95

Orçamento registrado no Anexo 1 do RREO do 6º bimestre de 2008 67.929.276,00
DIVERGÊNCIA ENTRE O ORÇAMENTO APURADO E O 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.388.913,98
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Conforme se observa, o Orçamento final apurado não guarda 

paridade com os valores consignados no Anexo 11 da Lei Federal n.º 

4.320/64 e no Anexo 1 do RREO do 6º bimestre de 2008, e os dois 

últimos divergentes entre si. 

 

De acordo com os elementos constantes dos autos, verificou-

se que os totais de decretos de abertura de créditos adicionais se 

encontram dentro dos limites previstos na Lei do Orçamento e nas 

respectivas Leis autorizativas. 

 

No entanto, não foram encaminhadas as Leis autorizativas de 

nºs 2358 e 2359, destinadas à abertura de créditos especiais, no 

montante de R$ 143.200,00 e R$ 118.000,00, respectivamente, 

impossibilitando analisar percucientemente se foi cumprido o previsto no 

inciso V, artigo 167 da Constituição Federal, constando como 

irregularidade a ensejar a emissão de parecer prévio contrário à 

aprovação das presentes contas.  

 

Em relação à fonte de recursos, destaca-se, por oportuno, que 

foram abertos créditos adicionais com superávit financeiro no montante 

de R$ 78.234,86, baseando-se em fonte vinculada e não em Balanço 

Patrimonial do exercício anterior, que motivou o Corpo Técnico a 

considerar que não houve observância ao inciso I do § 1º do artigo 43 da 

Lei Federal nº 4.320/64 c/c o § 2º do mesmo dispositivo legal, e ao 

disposto no artigo 167, inciso V da Constituição Federal, posto que o 

resultado financeiro do exercício anterior apresentou um déficit no valor 

de R$ 3.857.359,01, conforme apontado no Voto do Processo TCE-RJ nº 

217.931-6/08, que trata da Prestação de Contas de Administração 

Financeira do exercício de 2007.  
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Outrossim, observou-se que em alguns decretos de abertura 

de créditos por excesso de arrecadação não foi utilizada a metodologia 

de apuração da tendência de excesso para o exercício, prevista no artigo 

43, § 3º da Lei Federal nº 4.320/64. 

 

Sobre as questões apontadas como irregularidades relativas à 

alteração do Orçamento, o responsável, Sr. Eurico Pinheiro Bernardes 

Júnior, em atendimento à Pauta Especial, prestou esclarecimentos e 

juntou elementos, cujas alegações foram analisadas pelo Corpo Técnico, 

nos termos que transcrevo a seguir, verbis:  
“1 - Não encaminhamento das leis autorizativas de nºs 

2358 e 2359, destinadas à abertura de créditos especiais, no 

montante de R$ 143.200,00 e R$ 118.000,00, respectivamente, de 

abertura de créditos adicionais, impossibilitando analisar se foi 

cumprido o previsto no inciso V, artigo 167 da Constituição Federal; 

 

Defesa: O ex-Prefeito informa às fls. 1513/1514 que não 

encaminhou as leis inicialmente porque já haviam sido enviadas no 

exercício anterior, pois tratam de leis promulgadas nos últimos quatro 

meses de 2007. Ademais, faz constar as publicações solicitadas às fls. 

1524/1524v e 1537v 

Análise: Confirmamos que os decretos 2694/08 e 2695/08 

registrados em nossa análise à fl. 1386v respeitaram os termos das Leis 

Autorizativas nº 2358/07 e 2359/07, respectivamente, o que nos leva a 

excluir a presente irregularidade de nossa conclusão, pois ficou ratificado 

o cumprimento do inciso V, artigo 167 da Constituição Federal.  

 

2 - Abertura de crédito adicional por superávit financeiro 

no montante de R$ 78.234,86, contrariando o disposto no artigo 167, 

inciso V da Constituição Federal, uma vez que o resultado financeiro 

do exercício anterior apresenta um déficit no valor de R$ 

3.857.359,01, conforme apontado no voto do processo TCE-RJ nº 

217.931-6/08, referente à Prestação de Contas de Administração 

Financeira do exercício de 2007;  
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Defesa: O Sr. Eurico esclarece à fl. 1515 que a abertura 

ocorreu porque foi necessária a ‘defesa’ do Convênio  

nº 060/PAIF/2007, celebrado entre o Governo do Estado e o Município de 

Vassouras, com vistas a não comprometer as ações previstas, uma vez 

que existia saldo financeiro específico, fundamentando seus argumentos 

com os documentos acostados às fls. 1547/1568, dentre os quais constam 

extratos bancários confirmando um saldo bancário de R$ 85.039,66 ao 

final de 2007 na conta do citado convênio.     

 

Análise: Entendemos que o jurisdicionado peca ao querer 

basear a abertura do crédito pelo decreto nº 2686/08 no saldo bancário da 

conta do PAIF (fls. 1567/1568), pois este procedimento transgride a regra 

de apuração do superávit financeiro (ativo financeiro menos passivo 

financeiro) estabelecida no inciso I do §1º e §2º do art. 43 da Lei nº 

4.320/64, pois seria necessária a demonstração/comprovação do ativo e 

passivo financeiros específicos dos recursos envolvidos na abertura do 

crédito (PAIF). Sendo assim, manteremos a irregularidade em comento.” 

 

Os dois primeiros itens considerados como irregularidade 

foram decorrentes da ausência nos autos de documentação 

comprobatória de autorização legislativa para abertura de créditos 

adicionais, e que posteriormente foi enviada, viabilizando concluir pela 

observância ao dispositivo constitucional que rege a matéria, e da falha 

ocorrida quando da alteração do Orçamento por parte do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, por meio do Decreto no 2686, no valor de  

R$ 78.234,86, sem autorização legislativa, haja vista que não restou 

comprovado saldo suficiente da respectiva fonte de recursos para 

abertura destes créditos.  

Ao analisar os argumentos consignados na peça de defesa 

protocolada em função da Pauta Especial, e a manifestação do Corpo 

Técnico, constatei que assiste razão a este quando considera pertinente 

parte das alegações apresentadas, haja vista estarem respaldadas por 

vasta documentação comprobatória. 
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No entanto, no tocante à ocorrência que permaneceu 

pendente de saneamento na visão do Corpo Técnico, há de se ressaltar 

que, mesmo tendo sido aprovado um orçamento final de  

R$ 69.318.189,98, conforme apurado nestes autos, somente foram 

empenhadas despesas no montante de R$ 58.177.851,00, evidenciando 

uma economia orçamentária da ordem de R$ 11.140.338,98. Assim, 

mesmo tendo sido abertos créditos adicionais, sem autorização 

legislativa, os mesmos, a princípio, não foram utilizados.  

 

Por derradeiro, em diversas ocasiões, tal situação decorre de 

falta de planejamento e de procedimentos adequados quando da 

alteração do orçamento, devendo o responsável rever a metodologia 

utilizada, para que, nos próximos exercícios, tais impropriedades não 

venham a reincidir. 

 

Destarte, tendo em vista todo o exposto e o entendimento 

deste Plenário em diversos processos de mesma natureza, quando 

verificado que nem todos os créditos abertos foram utilizados, haja vista 

a economia orçamentária, suportando perfeitamente os créditos abertos, 

não concordo com a proposição do Corpo Técnico, posto que tais fatos 

se caracterizam mais por um equívoco na elaboração dos Decretos de 

abertura destes créditos e, portanto, não devem figurar como 

irregularidades a ensejar a emissão de Parecer Prévio Contrário à 

aprovação das Contas do Chefe do Poder Executivo do Município de 

Vassouras. 
 

Por fim, foram identificadas ainda as seguintes ressalvas na 

abertura dos créditos adicionais: 
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DECRETO N.º FLS. IMPROPRIEDADES 

2679 78 Publicado fazendo referência indevida à LOA do exercício de 
2006 -Lei nº 2.269/06, quando o correto seria à LOA do exercício 
de 2007 – Lei nº 2.371/07, contrariando a formalização dos atos 
administrativos. 

2686 103 Ausência de fundamentação legal para a suplementação por 
anulação parcial  do programa PAIF, no valor de R$ 32.000,00, 
contrariando o artigo 43 da Lei 4.320/64. 

 

3.2) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

A Receita Arrecadada no exercício foi de R$ 64.873.634,22, 

portanto, acima da previsão que era de R$ 52.329.959,49, que 

representa um acréscimo de 23,97% em relação ao total da arrecadação 

prevista. 

 
Comparando a receita arrecadada registrada nos 

Demonstrativos Contábeis com o montante consignado no Anexo I do 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre 

de 2008, R$ 64.791.598,70, observa-se a existência de divergência no 

valor de R$ 82.035,52.  

 
Quanto às Despesas, cabe destacar que houve execução 

orçamentária de R$ 58.177.851,00, no exercício de 2008, representando 

83,93% dos créditos autorizados (R$ 69.318.189,98 (orçamento final 

apurado)). 

O valor das Despesas informado no Anexo 11 - Comparativo 

da Despesa Autorizada com a Realizada encontra-se a menor em  

R$ 14.821,60 do montante consignado no Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2008 (R$ 58.192.672,60). 

Da análise do resultado orçamentário, verifica-se que a 

Administração Municipal apresentou superávit de R$ 6.695.783,22  e, 

excluindo os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência, este 

resultado reflete um superávit de R$ 2.832.722,69, conforme 

apresentado no quadro a seguir:  
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Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO REGIME PRÓPRIO 
DE PREVIDÊNCIA

VALOR SEM O 
RPPS 

Receitas Arrecadadas 64.873.634,22 4.984.465,88 59.889.168,34

Despesas Realizadas 58.177.851,00 1.121.405,35 57.056.445,65

 
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 6.695.783,22 3.863.060,53 2.832.722,69

 
3.3) AVALIAÇÃO DAS METAS ANUAIS DO MUNICÍPIO 

Compete ao Tribunal de Contas fiscalizar, nos termos do art. 

59, inciso I da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, o cumprimento 

das metas anuais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias: 

Receita Arrecadada, Despesa Realizada, Resultados Primário e Nominal 

e Dívida Líquida do Governo. 

O Anexo de Metas Fiscais integra a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, em que são estabelecidas metas anuais, em valores 

correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 

nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que 

se referirem e para os dois seguintes (art. 4º,da LC no 101/00). 

 

Em seguida, apresento o quadro contendo as metas previstas 

e execução da receita e despesa orçamentárias, resultados primário e 

nominal e dívida pública, no exercício financeiro de 2008, nos termos do 

artigo 59, inciso I da Lei Complementar Federal n.º 101/00: 
 Em R$ 

DESCRIÇÃO ANEXO DE METAS 
RREO 6º BIMESTRE/08 E 

RGF 3º 
QUADRIMESTRE/08 

ATENDIDO OU NÃO 
ATENDIDO 

Receita Total 48.088.300,00 64.791.598,70 ATENDIDO 

Despesa Total 48.088.300,00 58.192.672,60  ATENDIDO (*) 

Resultado Primário 1.198.100,00 7.658.004,70 ATENDIDO 

Resultado Nominal (1.005.600,00) 2.500.557,30 NÃO ATENDIDO 

Dívida Líquida 7.832.800,00 8.389.403,80 NÃO ATENDIDO 

(*) Apesar de a despesa total ter sido maior que a meta prevista, o Município atendeu ao pretendido, tendo em 
vista que a mesma foi menor em relação à receita total arrecadada. 
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No tocante ao cumprimento ao disposto no §4º do artigo 9º da 

Lei Complementar n.º 101/00, tenho a destacar que o Executivo 

Municipal encaminhou a transcrição de cópia da Ata referente à 

Audiência Pública de Prestação de Contas, realizada em 20 de junho de 

2008, que resumidamente fala a respeito dos projetos da Prefeitura 

Municipal de Vassouras, em obediência à Lei de Responsabilidade,  a 

qual foi considerada em cumprimento das Metas Fiscais relativas ao 1º 

quadrimestre de 2008, em conformidade com o disposto no §4º do artigo 

9º da Lei Complementar nº 101/00. 

 

Em relação ao mês de setembro de 2008, consta a declaração 

do Controlador Geral do Município de Vassouras, Sr. Márcio Arlindo 

Laport, informando que a ata da audiência pública do referido mês não 

foi encaminhada, tendo em vista que o gestor anterior não a realizou. 

 

Por fim, quanto ao último período do exercício de 2008, foi 

juntada cópia de Ata realizada em 18 de fevereiro de 2009, nos mesmos 

termos da Ata de 20 de junho de 2008, a qual foi considerada em 

cumprimento das Metas Fiscais relativas ao 3º quadrimestre de 2008. 

 

4) DAS GESTÕES FINANCEIRA E PATRIMONIAL  

 
4.1) GESTÃO FINANCEIRA 

 

As Disponibilidades de Caixa e Bancos transferidas do 

exercício de 2007, que totalizaram a importância de R$ 12.408.252,95, 

passaram, em 31.12.08, a ser de R$16.625.688,14, constatando-se, 

portanto, um acréscimo das disponibilidades da ordem de 33,99%.  
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A Administração Municipal apresentou resultado financeiro 

superavitário de R$ 13.534.022,35 e, excluindo-se os montantes relativos 

ao Regime Próprio de Previdência, este resultado reflete um superávit de  

R$ 1.374.274,44 conforme quadro abaixo: 
Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO 
REGIME 

PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA 

VALOR SEM O 
RPPS 

Ativo Financeiro 16.708.621,71 12.159.747,91 4.548.873,80

Passivo Financeiro 3.174.599,36 0,00 3.174.599,36

SUPERÁVIT FINANCEIRO 13.534.022,35 12.159.747,91 1.374.274,44

 
Este é o último ano desta gestão e, ao iniciar o mandato, o 

gestor herdou um déficit financeiro de R$ 2.306.323,40. De acordo com o 

quadro a seguir, que demonstra o comportamento do resultado financeiro 

a cada ano desta gestão, observa-se que foi alcançado o equilíbrio em 

suas contas, gerando um superávit financeiro, conforme se evidencia: 

 
Em R$ 

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS 

GESTÃO 
ANTERIOR 

GESTÃO ATUAL 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

(2.306.322,44) (91.602,19) 270.771,84 (4.484.893,64) 1.374.274,44

 
 

 

Sendo assim, o Município alcançou, no último ano desta 

gestão, o equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do §1º do artigo 

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

 

4.2) GESTÃO PATRIMONIAL 

O resultado patrimonial do exercício de 2008 pode ser assim 

demonstrado: 
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Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR 

Variações Ativas R$ 87.984.626,20

Variações Passivas R$ 93.846.831,44

RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT R$ 5.862.205,24

 

Este resultado conduziu o Município a um Passivo Real a 

Descoberto de R$28.375.508,71. 

 

4.3) DÍVIDA ATIVA 

A evolução das dívidas ativas municipais, de 2005 a 2008, 

está demonstrada na tabela a seguir: 
 

Em R$ 

EXERCÍCIO SALDO 
ANTERIOR INSCRIÇÃO COBRANÇA CANCELAMENTO SALDO 

2005 3.659.643,94 420.207,51 597.056,40 0,00 3.482.795,05 

2006 3.482.795,05 720.167,49  491.877,08 340.319,67 3.370.765,79 

2007 3.370.765,79 534.635,64 503.536,21 0,00 3.401.865,22 

2008 3.401.865,22 1.009.025,67* 526.081,29 0,00 3.884.809,60 

 

O saldo apurado da dívida ativa em 2008 encontra-se 

divergente em R$ 241.463,55 do saldo registrado no Balanço Patrimonial 

Consolidado (R$ 4.126.273,15).  

Em relação a este fato, acrescenta o Corpo Técnico o seguinte 

comentário: 

“Contudo, em que pese o constatado, tal diferença pertence a 

exercícios anteriores, conforme verificado às fls. 959 do Processo TCE-RJ 

n.º 217.931-6/08 – ADM/2007, e pelo que entendemos, devemos 

considerar na presente análise os valores registrados nos balanços 

apresentados, e, ainda, o saldo em 2007 registrado no Balanço 

Patrimonial daquele exercício, a saber: 
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Em R$ 

EXERCÍCIO 
SALDO 

ANTERIOR 
(31.12.2007) 

INSCRIÇÃO COBRANÇA CANCELAMENTO SALDO 

2008 3.643.328,77 1.009.025,67 526.081,29 0,00 4.126.273,15”

 

A inscrição da Dívida Ativa alcançou 11,39% do total da receita 

arrecadada, excluindo as transferências e operações de crédito. 

Quanto ao saldo existente em 2007 a cobrança da Dívida Ativa 

representou 15,46%. Destaca-se que a cobrança da Dívida Ativa no 

exercício de 2008 foi superior em 4,48% àquela do exercício anterior. 

De acordo com o Relatório de fl. 899, foram ajuizadas, no 

exercício de 2008, 1100 ações para cobrança da dívida ativa,  que 

representam o montante de R$ 1.009.025,67.   

Não há informações quanto às providências adotadas no âmbito 

da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, apenas um 

breve comentário por parte do Secretário de Fazenda, Sr. Peterson Alves 

de Souza, que através de procedimento ativo por parte da Secretaria 

Municipal de Fazenda e da Procuradoria Geral do Município a 

arrecadação da dívida ativa aumentou em relação ao exercício de 2007. 

 

5) DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

O valor da Receita Corrente Líquida - RCL - foi extraído do 

Anexo III dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, 

referentes aos períodos de apuração dos limites legais de endividamento 

e gastos com pessoal: 
Em R$ 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  

1º SEMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE 

54.927.123,94 56.087.782,84 57.754.887,26 
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6) DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

6.1) DÍVIDA PÚBLICA 

6.1.1) LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA OU 
FUNDADA 

 

Considera-se dívida consolidada líquida do Município a dívida 

pública consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as 

aplicações financeiras e os demais haveres financeiros, conforme inciso 

V do §1º do artigo 1º da Resolução n.º 40/01.Para efeito fiscal, a Dívida 

Consolidada definida no inciso I do art. 29 da Lei Complementar n.º 

101/00 compreende a do artigo 98 da Lei Federal n.º 4.320/64 (Dívida 

Fundada), acrescida da Dívida Flutuante do art. 92 da mesma Lei. 

 
A situação do Município, com relação à Dívida, pode ser 

resumida no quadro a seguir, sendo esta a transcrição dos dados 

contidos nos Demonstrativos da Dívida Consolidada referentes aos 

Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2008, os quais devem ser 

elaborados pelo Poder Executivo e abranger o Poder Legislativo: 

 
Em % 

PERCENTUAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA S/ A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

2007 2008 

2º SEM 1º SEM 2º QUADR 3º QUADR 

11,98 14,82 15,72 14,53 

 

Conforme verificado, 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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6.1.2) LIMITE PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

De acordo com o Demonstrativo das Operações de Crédito – 

Anexo IV do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2008, 

constata-se que o Município de Vassouras não contraiu operações de 

crédito no exercício.   
 

6.1.3) LIMITE PARA CONCESSÃO DE GARANTIA 

 

No Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 

– Anexo III do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2008, 

encontra-se evidenciado que o Município não concedeu garantia em 

operações de crédito, quer interna ou externa. 

 

6.2) GASTOS COM PESSOAL 

 
Para efeito de cálculo, considera-se como despesa total com 

pessoal o somatório dos gastos do Município com os ativos, os inativos e 

os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou 

empregos, civis, militares e de membros do poder, com quaisquer 

espécies remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens, fixas e 

variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 

inclusive adicionais, gratificações, horas-extras e vantagens pessoais de 

qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições 

recolhidas pelo ente às entidades de previdência.  Compõem também 

esta base de cálculo os contratos de terceirização de mão-de-obra que 

se refiram à substituição de servidores e empregados públicos que, 

nesse caso, são contabilizados como “outras despesas de pessoal” – 

artigo 18 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 - decorrentes de 

contrato de terceirização, conforme Portaria Interministerial n.º 163/01 e 

suas posteriores alterações. 
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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. 

 
Considerando que a apuração dos gastos de pessoal se faz 

quadrimestralmente, sendo, inclusive, a não observância aos percentuais 

motivo de alerta nos Relatórios de Gestão Fiscal, na forma do §1º do art. 

59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, destacarei a transcrição dos 

dados cuja trajetória se deu nos exercícios de 2007 e 2008, registrados 

nos respectivos Demonstrativos da Despesa com Pessoal – Anexo I do 

RGF: 

 

Percentual aplicado com Pessoal  
 

 
  

2007 2008 

1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º QUAD 3º QUAD DESCRIÇÃO 

% % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % 
PODER 

EXECUTIVO 39,39 42,93 23.800.555,40 43,33 24.418.164,60 43,54 25.118.313,40 43,49

 

Constata-se, portanto, que o Poder Executivo respeitou o limite 

estabelecido na alínea “b”, inciso III, artigo 20 da LRF, no último semestre 

do exercício de 2008. 

 
6.3) GASTOS COM EDUCAÇÃO 

O artigo 212 da Constituição Federal estabelece que os 

Municípios devem aplicar 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da 

receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento do 

ensino. 
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6.3.1) Base de Cálculo para o percentual dos gastos com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino – impostos. 

Detalhamento das Receitas para a Apuração dos Limites 
de Gastos com a Educação 

Im postos
I - Diretam ente Arrecadados 

IPTU  
IRRF
ITBI
ISS
II - Receita de Transferência da União

FPM 
ITR 
IOF-Ouro 
ICMS Desoneração - LC 87/96 
III - Receita de Transferência do Estado  

ICMS 
IPI - Exportação 
IPVA 
IV  - Outras Receitas Correntes do Município 

Dívida Ativa dos Im postos Municipais 
Multa e Juros de Mora de Im postos Municipais 
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Im postos 
Municipais 
V - Total das receitas resultantes dos Im postos e 
Transferências Legais (I+II+III+IV)

5.102.414,68 

5.093.514,90 
8.899,78 

1.031.400,24 

0,00 

6.133.814,92

31.598,92

102.908,77

27.203.806,05

2.410.216,18

587.958,61

370.302,11
844.331,33

453.450,92

0,00
79.771,69

13.620.842,42
12.406.208,98

10.584.788,84

10.463.332,48

889.702,23

41.684,67

Total  100%  (1)

746.452,40
538.271,09
235.790,46

IV  - Total das Receitas de Educação 

III - Outras Receitas Vinculadas à Educação (acrescida de aplicação 
financeira)

RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

II - Transferência do FNDE (acrescida de aplicação financeira)

I - FUNDEB
      Transferências Multigovernam entais
      Aplicações Financeiras

 

As receitas resultantes dos impostos e transferências legais 

demonstradas nesta prestação de contas (R$ 27.203.806,05) não se 

coadunam com as receitas consignadas no Anexo X – Demonstrativo 

das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino, que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

do 6º bimestre de 2008 (R$ 27.194.210,40).  
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O Corpo Técnico, com o fim de verificar se há despesas que 

não se enquadram no art. 70 da Lei nº 9.394/96, recorreu ao SIGFIS 

(Auditor Analítico), e excluiu as seguintes despesas que, a princípio, o 

objeto não deveria ser considerado para a apuração do cumprimento dos 

limites da educação, cabendo destacar que as demais despesas não são 

legitimadas por esta análise, podendo a qualquer momento este Tribunal 

verificar a legalidade das mesmas:  

 
Data  do 

Empenho 
Nº do 

Empenho 
Histórico Credor Subfunção Fonte de 

Recurso 
Valor – R$ 

24/07/2008 1804 

CAMISA ESCOLAR 
30.1.155GRS,MALHA 

BRANCA,MANGA CURTA, GOLA 
EM RIBAMA, COM 4%DE 

ELASTANO-AZUL.IMPRESSÃO 
EM 06 (SEIS) CORES NA 

FRENTE (BRASÃO MUNICIPAL) 
E 01(UMA) COR NAS COSTAS-

TAMANHO Nº4 CAMISA 
ESCOLAR 30.1.155GRS,MALHA 
BRANCA,MANGA CURTA,GOLA 

EM RIBAMA 

CONFECÇÕES 
A. BRANCO 

LTDA 
361 Ordinários 49.940,2

24/07/2008 1806 

AGASALHO EM HELANCA AZUL 
MARINHO,COM ZÍPER 

BRANCO.IMPRESSÃO DE 
01(UMA)COR NAS COSTAS 

TAMANHO Nº04 AGASALHO EM 
HELANCA AZUL MARINHO,COM 
ZÍPER BRANCO.IMPRESSAO DE 

01(UMA) COR NAS COSTAS - 
TAMANHO Nº06 AGASALHO EM 
HELANCA AZUL MARINHO,COM 

ZÍPER BRANCO.IMPR 

CONFECÇÕES 
A. BRANCO 

LTDA 
361 Ordinários 80.209,40 

TOTAL R$ 130.149,60
 

 

A classificação da despesa com a compra de uniformes na 

função 12 -Educação não é um fato inédito ocorrido no Município de 

Vassouras. O Plenário já enfrentou a questão em Processos de mesma 

natureza referentes ao exercício de 2008, incluindo tais despesas no 

cálculo do gasto com educação, tendo ficado consignado, inclusive, 

entendimento de que tais despesas poderiam ser pagas com recursos do 

FUNDEB. 
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Entendo, portanto, desnecessário estender a discussão sobre 

a questão da classificação da despesa com a compra de uniformes, se 

de assistência social ou de educação, visto que o Plenário já decidiu a 

esse respeito. Desta forma, em discordância com o Corpo Técnico, 

entendo que tal valor não deva ser excluído do cômputo do total das 

despesas com educação. 
 

Outrossim, alguns históricos apresentados na listagem obtida 

do SIGFIS não possibilitaram avaliar com exatidão a finalidade da 

despesa. 
 
6.3.2) Cálculo do percentual mínimo da aplicação na 

manutenção e desenvolvimento do ensino – art. 212 da CF. 
 

No cálculo dos limites de Educação foram utilizadas as 

despesas vinculadas aos Impostos e Transferências Legais registradas 

na Função 12 visando à apuração do valor total dos gastos com as ações 

diretamente ligadas ao ensino. 

 
 

Descrição Valor (R$) Percentual 
Total dos Impostos 27.203.806,05 100% 
Valor gasto na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino 8.332.207,38 30,63% do total dos 

impostos 
Valor mínimo de acordo com o artigo 
212 da C.F 6.800.951,51 25% do total dos 

impostos 
Valor do FUNDEB gasto na 
remuneração do Magistério do 
Ensino Básico – mínimo 60% 

4.060.354,78
79,58% dos recursos, na 
forma do art. 22 da Lei 
Federal nº 11.494/07 

 

Desta forma, constata-se: 

 
- quanto ao estabelecido no art. 212 da Constituição Federal, 

que o Município respeitou o limite fixado;  
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- quanto ao estabelecido no artigo 22 da Lei 11.494/07, que o 

Município cumpriu o limite mínimo de 60% em gastos com a 

remuneração de profissionais em efetivo exercício de suas atividades. 

 
6.3.3) Do acompanhamento dos recursos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB. 

 

A seguir, apresento o valor das despesas empenhadas no 

exercício em exame com recursos do FUNDEB, bem como o saldo 

restante a empenhar, em face do que dispõe o artigo 21 da Lei Federal 

nº 11.494/07:  

 

CÁLCULO DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB EM 2008 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) Recursos recebidos a título de FUNDEB no exercício de 2008 5.093.514,90

(B) Receita de Aplicação Financeira com FUNDEB no exercício de 2008 8.899,78

(C) Total das Receitas recebidas do FUNDEB no exercício de 2008 (A+B) 5.102.414,68

(D) Despesa empenhada com recursos recebidos do FUNDEB no exercício 
de 2008(1) 5.051.232,31

(E) Saldo a empenhar para o próximo exercício a título de FUNDEB (C-D) 51.182,37

(J) Percentual atingido (mínimo = 95%)  (D/C) 98,99%

(Fonte: Demonstrativo relativo ao FUNDEB e Anexo Único, fls. 1304 e 642, respectivamente.) 

 
Nota: (1) valor encontrado por meio da diferença entre o valor de R$ 5.119.454,99, conforme Quadro VII, fls. 1304,  
e o valor de R$ 68.222,68, referente ao saldo a empenhar apurado no exercício de 2007 a título do FUNDEB 
(processo TCE/RJ nº 217.931-6/08). 
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Como se pode observar, o Município utilizou, neste exercício, 

98,99% dos recursos recebidos do FUNDEB em 2008,  estando de 

acordo com o art. 21 da Lei 11.494 que estabelece que os recursos deste 

Fundo serão utilizados no exercício financeiro em que lhes forem 

creditados, podendo ser utilizados no primeiro trimestre do exercício 

imediatamente subseqüente, até 5% destes recursos.  

 

O saldo contábil da conta corrente vinculada ao FUNDEB, em 

31.1208, é de R$ 1.893,14, de acordo com as Demonstrações Contábeis, 

o qual se coaduna com o extrato bancário, devidamente conciliado. 

 

Cabe ainda destacar que o parecer do Conselho Municipal do 

FUNDEB sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos 

do Fundo concluiu por emitir parecer favorável à aplicação dos recursos 

do FUNDEB no exercício de 2008, conforme previsto no artigo 24 da Lei 

n.º 11.494/07. 

 
6.4) DESPESAS COM SAÚDE 

As despesas com ações e serviços públicos de saúde devem 

corresponder a 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os 

artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e §3º da CF, em consonância com o 

disposto no inciso III do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

Procedendo à análise do cumprimento do dispositivo 

constitucional, a seguir apresento a situação do Município em relação 

aos gastos com saúde, tendo como base os Demonstrativos Contábeis e 

os Demonstrativos Consolidados extraídos do Sistema Contábil e/ou 

Administrativo/Financeiro. 
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Cálculo da Despesa com Saúde 
DESCRIÇÃO VALOR  (R$)

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 27.203.806,05 

RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE 14.956.605,47 

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 26.964.985,25 

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (II) 4.251.762,55 

TOTAL DAS RECEITAS  64.873.634,22 

(A) DESPESAS COM SAÚDE 20.838.865,36 
(B) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS QUE NÃO IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

14.881.869,43 

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (III) (A-B) 5.956.995,93 

PERCENTUAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM GASTOS COM SAÚDE (III)/(I-II)
25,95%

RECEITAS

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

 

 

Da análise efetuada, verifica-se que o montante gasto com 

saúde no exercício de 2008 atingiu o previsto no inciso III do artigo 77 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

A Lei Orgânica Municipal prevê, em seu artigo 158, § 2º, que 

o Município deverá gastar 10% da despesa orçamentária do Município 

com saúde. Assim, observa-se, no quadro a seguir, que o limite 

estabelecido na LOM foi respeitado: 

Despesa orçamentária fixada na LOA (A) 52.329.959,49 

TOTAL DESPESAS COM SAÚDE apurada no quadro 
anterior (B) 

20.838.865,36 

PERCENTUAL APLICADO (B/A) 39,82% 

 

Impende destacar que, de acordo com a Decisão Plenária em 

Sessão de 20.12.07, nos autos do Processo TCE nº 115.525-4/07, a 

partir das Contas de Gestão do exercício de 2009, não será realizada a 

dedução da base de cálculo dos gastos com Saúde (impostos e 

transferência) da parcela das Transferências para o FUNDEB – Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação.  
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O Conselho Municipal de Saúde opinou pela aprovação da 

Prestação de Contas do exercício de 2008, quanto à aplicação dos 

recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do 

artigo 33 da Lei 8.080/90.   

 

6.5) ROYALTIES  

 
O artigo 8º da Lei n.º 7.990, de 28.12.89, veda a aplicação dos 

recursos provenientes de royalties no quadro permanente de pessoal e 

no pagamento da dívida, excetuando o pagamento de dívida com a 

União, bem como a capitalização de fundos de previdência, conforme Lei 

Federal n.º 10.195/01. 

 
De acordo com os Demonstrativos apresentados, a 

movimentação dos recursos de royalties no exercício pode ser resumida 

da seguinte forma: 

 

RECEITAS DA COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 

2008 DESCRIÇÃO 

ANP  REGISTROS 
CONTÁBEIS 

I - Transferência da União 6.817.600,56 6.960.781,49

      Compensação Financeira de Recursos Hídricos  - 

      Compensação Financeira de Recursos Minerais  - 
      Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo, Xisto e Gás 
Natural  6.960.781,49 

                  Royalties pela Produção (até 5% da produção) 6.817.241,21 - 

                  Royalties pelo Excedente da Produção 359,35 - 

                  Participação Especial  - 

                  Fundo Especial do Petróleo  - 

II - Transferência do Estado  906.092,55 

III - Outras Compensações Financeiras  - 

IV - Aplicações Financeiras  40.153,98

V – Total das Receitas (I + II + III + IV)  7.907.028,02
   (Fonte: Quadro XI, Anexo 10 Consolidado e site da ANP, fls. 940 e 1137 e 1138, respectivamente.) 
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Como se verifica, há divergências entre as informações 

consignadas nos dados registrados na ANP e os evidenciados nos 

Demonstrativos Contábeis.  

 

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2008 -  VALOR (R$) 

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 
DESCRIÇÃO 

Pessoal e 
Encargos 

(excluindo FGTS 
e INSS) 

Juros e 
Encargos 
da Dívida 

Outras 
Despesas 
Correntes 

Amortização 
da Dívida  

(nota 
explicativa  

Demais 
Despesas de 

Capital 

I - Transferência da União    32.224,76  6.683.888,22  (*)99.286,26 600.173,75 
   Compensação Financeira de 
Recursos Hídricos           
   Compensação Financeira de 
Recursos Minerais        
   Compensação Financeira pela 
Exploração do Petróleo, Xisto e 
Gás Natural        
      Royalties pela Produção    32.224,76  6.683.888,22  99.286,26 600.173,75 
      Royalties pelo Excedente da 
Produção        
      Participação Especial        
      Fundo Especial do Petróleo        
II - Transferência do Estado    924.782,12    
III - Outras Compensações 
Financeiras        
IV - Aplicações Financeiras        
V - Total das Despesas (I + II + III 
+ IV)     32.224,76  7.608.670,34   99.286,26  600.173,75
VI - Restos a Pagar pagos com 
recursos de Royalties      2.433.196,21     
(Fonte: Quadro XII , fls. 941.) 

Nota: o valor de R$ 99.286,26  é proveniente da amortização de dívida junto ao FGTS.  

 

Conforme informado no Quadro XII – Demonstrativo das 

Despesas Inerentes à Compensação Financeira Decorrentes da 

Exploração de Recursos Naturais, a amortização refere-se à dívida junto 

ao FGTS, no montante de R$ 99.286,26, que trata de exceção prevista 

na  Lei Federal n.º 10.195/01. 
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Ressalta-se que esta Corte de Contas, nos autos do Processo 

TCE-RJ n.º 250.364-8/04, manifestou-se no sentido de que não há 

impedimento quanto à utilização dos royalties para pagamento de 

despesas relativas ao FGTS e à Contribuição Patronal do Regime Geral 

de Previdência – INSS. 

Da análise das informações constantes dos autos, pode-se 

concluir que o Município não aplicou recursos de royalties em pagamento 

de pessoal, conforme estabelecido na Lei Federal n.º 10.195/01. 

 

6.6) VERIFICAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO 
ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 

 
Os incisos I e III do §2º do artigo 29-A da Constituição Federal 

prevêem que o repasse à Câmara, em montante superior aos limites 

definidos no mesmo artigo, bem como o repasse a menor em relação à 

proporção fixada na Lei Orçamentária, constituem crime de 

responsabilidade do Prefeito Municipal. Assim, faz-se necessária a 

verificação do enquadramento ou não do Chefe do Executivo nesses 

dispositivos. 

Verificação do Cumprimento do Inciso I, §2º do Artigo 29-A da CF/88 
 

Seguindo os critérios do artigo 29-A da Constituição Federal, o 

total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios 

dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá 

ultrapassar, em 2008, o percentual de 8% sobre o somatório da receita 

tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 

e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, observados os 

resultados do IBGE que estima a população do Município de Vassouras 

em 32.495 habitantes.  
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LIMITE PREVISTO 
 
 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2007 VALOR (R$)
(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS) 

ISS 678.749,18 
IPTU 651.749,03 
ITBI 158.659,46 
IRRF 375.326,04 
Taxas (1) 284.853,64 
Contribuição de Melhoria 0,00 
Dívida Ativa de Tributos 503.536,21 
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos 124.107,76 
Multa e Juros de Mora de Tributos 48.149,54 
Receitas de Bens de Uso Especial (cemitério, mercado mun., etc)  (2) 0,00 
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)  (3) 115.012,09 
Contribuição de Iluminação Pública (3) 703.797,43 
Subtotal (A) 3.643.940,38 
(B) TRANSFERÊNCIAS

FPM 8.353.769,47 
ITR 20.911,67 
IOF-Ouro 0,00 
ICMS Desoneração - LC 87/96 79.199,89 
ICMS 10.734.445,47 
IPI - Exportação 288.461,12 
IPVA 762.016,53 
Subtotal (B) 20.238.804,15
(C) TOTAL (A+B) 23.882.744,53
Percentual previsto para o Município 8%

Limite do Repasse do Executivo para o Legislativo - 2008  1.910.619,56

 
 

Cabe ressaltar que, conforme decisão recente no Processo  

TCE-RJ n.º 203.065-7/05, as Contribuições Previdenciárias, cobradas 

dos servidores para custeio dos Regimes Próprios de Previdência e 

Assistência, deverão ser excluídas do cômputo do cálculo do limite do 

artigo 29-A da CF, a partir do exercício de 2006, motivo pelo qual as 

mesmas não constam do quadro retro. Sendo assim, o atendimento ao  

mandamento constitucional fica assim demonstrado: 
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Comparação do Limite Previsto com o Repasse Recebido 

 
Em R$ 

LIMITE DE REPASSE 

PERMITIDO 

REPASSE RECEBIDO 

AJUSTADO 

REPASSE RECEBIDO  ABAIXO 

DO LIMITE 

1.910.619,56 1.910.274,51 345,05 

 
Em R$ 

REPASSE RECEBIDO 1.926.027,48

(-) INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)  15.752,97

REPASSE RECEBIDO AJUSTADO 1.910.274,51

 

Verifica-se que o limite de repasse do Executivo para o 

Legislativo, em função do disposto no artigo 29-A da Constituição 

Federal, foi respeitado.   

 
Verificação do Cumprimento do Inciso III, §2º do Artigo 29-A da CF/88 

A Lei Orçamentária e o Demonstrativo das Alterações 

Orçamentárias informam que o montante previsto para repasse ao 

Legislativo no exercício de 2008 totalizava R$ 2.040.000,00. 
 

Em R$ 
REPASSE FIXADO NA 

LOA 

REPASSE LIMITADO 

PELA CF 
REPASSE RECEBIDO 

REPASSE RECEBIDO 

ABAIXO DO FIXADO 

2.040.000,00 1.910.619,56 1.926.027,48 113.972,52

 

Como é possível observar, o Orçamento da Câmara Municipal 

foi aprovado em patamar superior ao limite previsto no artigo 29-A da 

CRFB. No caso em epígrafe, não seria possível o atendimento ao inciso 

III, § 2º do artigo 29-A, sem antes contrariar a regra insculpida no inciso I 

do mesmo parágrafo, que tipifica como crime de responsabilidade o 

repasse efetuado a maior em relação aos limites expressos nos incisos 

do artigo retrocitado.  
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7) VERIFICAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO 
ARTIGO 42 DA LRF 

A Lei Complementar Federal nº 101/00, com o objetivo de 

garantir o equilíbrio das finanças públicas e a responsabilidade na gestão 

fiscal definida no § 1º do seu artigo 1º, estabeleceu normas para a 

transição de término de mandato dos titulares dos Poderes, objetivando 

não prejudicar Administrações posteriores onerando seus orçamentos. 

 

Com esta finalidade, foram estabelecidas regras rígidas a 

serem observadas por ocasião do término de mandato dos gestores, das 

quais destaca-se a disposta em seu artigo 42, que veda, nos dois últimos 

quadrimestres do exercício, a assunção de 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. 

 

Em Sessão Administrativa Extraordinária (Reservada) 

realizada  em 12 de março de 2002, o Conselho Superior de 

Administração desta Corte de Contas decidiu, por unanimidade, pela 

aprovação de entendimentos firmados pelo Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Sergio F. Quintella, no processo TCE-RJ n.º 300.469-1/01. 

 

Destaco, ainda, que a Deliberação TCE-RJ nº 248/08 instituiu, 

nos âmbitos estadual e municipal, o módulo “Término de Mandato” no 

Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS), disciplinando o 

encaminhamento dos elementos pertinentes à análise do cumprimento 

do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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A avaliação deste dispositivo foi realizada por meio do SIGFIS 

– MÓDULO AUDITOR, sistema que extrai as informações do banco de 

dados encaminhado pelos municípios. Nesta ferramenta foram criadas 

tabelas com os dados necessários à verificação, permitindo que seja 

efetuada a análise de acordo com a metodologia aplicada. 

 

A metodologia utilizada no presente exercício foi pautada nos 

entendimentos firmados nos autos do processo TCE-RJ n.º 300.469-

1/01, nas decisões plenárias dos processos relativos às contas prestadas 

pelos municípios no exercício de 2004 e na decisão plenária proferida 

nas contas de gestão do Estado no exercício de 2006. 

 

O Município encaminhou as bases de dados referentes ao 

Módulo Término de Mandato, na forma evidenciada a seguir,  

intempestivamente, em desacordo com o § 1º do artigo 2º da 

Deliberação TCE-RJ nº. 248/08:  

 

Unidades Gestoras 
1º Período                  

Data Limite: 30/11/08 
2º Período               

Data Limite: 15/02/09 

Prefeitura Municipal 28/11/2008 04/08/2009 

Câmara Municipal 27/11/2008 16/02/2009 

Fundo Municipal de Saúde Não encaminhou 16/02/2009 

Fundo Municipal de 
Assistência Social 

28/11/2008 27/02/2009 

Fundo de Previdência 02/12/2008 16/02/2009 
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No tocante ao resultado, as análises do Corpo Instrutivo, em 

relação ao artigo 42 da LRF, subsidiadas com as informações extraídas 

do banco de dados, permitiram demonstrar as seguintes informações: 
Em R$ 

Total das Disponibilidades 
Financeiras em 31/12/2008 

Total dos Encargos e das 
Despesas Compromissadas 

a Pagar em 31/12/2008 
Disponibilidade de Caixa– 

31/12/2008 

853.090,58 1.787.790,81 (934.700,23) 

 

Total das Disponibilidades 
de Caixa em 31/12/2008 

Total das Obrigações de Despesa 
Contraídas – Art. 42 LRF 

Insuficiência de Caixa 
Art. 42 –  31/12/2008 

(934.700,23) 4.046.968,86 (4.981.669,09) 

 

O demonstrativo informa que não houve a observância ao 

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

Poder Executivo. 

Em resposta à Pauta Especial, foram prestadas novas 

informações pelo responsável pelas contas, e que serviram de base para 

o reexame da matéria, o qual apresento a seguir: 

“3 - Descumprimento dos ditames do artigo 42 da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00. 

 

Defesa: O jurisdicionado informa à fl. 1516 que os dados 

presentes nas planilhas utilizadas para verificação do cumprimento de art. 

42 da LRF apresentam inconsistências em relação aos dados informados 

no SIGFIS, o que ensejou a sua solicitação de retificação dos dados à 

administração atual por meio do ofício à fl. 1570. 

O Prefeito declara que apurou junto à Prefeitura que não 

houve o processamento correto dos dados para a consolidação e, para 

não perder o prazo de atendimento à Pauta Especial, apresenta dados de 

análise do cumprimento do art. 42 da LRF com base em informações 

extraídas dos Demonstrativos Contábeis, onde apura uma suficiência de 

caixa da ordem de R$ 1.374.274,44, excluindo o Fundo de Previdência do 

Município.   
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Análise: Como o jurisdicionado admite que somente os dados 

contábeis estão efetivamente corretos, entendemos que estes dados 

devam ser considerados em nossos cálculos. 

 

Portanto, reanalisaremos o cumprimento do artigo 42 da LRF 

com base na documentação contábil presente nos autos, considerando 

também a planilha de Contratos Formalizados a Partir de 01/05/2008 

extraída do SIGFIS – Módulo Término de Mandato (fls. 1461/1462).  

 

Desta forma, tomando por base a documentação mencionada, 

adotamos a seguinte sistemática de apuração: 

 

- O Total das Disponibilidades Financeiras em 

31/12/2008 será as disponibilidades líquidas e certas, existentes no final 

do exercício financeiro, registradas no Balanço Patrimonial Consolidado, 

excluído o saldo do RPPS, no montante de R$ 4.471.554,61, conforme 

demonstrado no quadro a seguir: 

 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO REGIME PRÓPRIO 
DE PREVIDÊNCIA

VALOR SEM O 
RPPS 

Ativo Financeiro 16.625.688,14 12.154.133,53 4.471.554,61 

   (Fonte: Balanços Patrimoniais  Consolidado e do RPPS - fls. 1.254 e 891, respectivamente.) 
 
- O Total dos Encargos e das Despesas Compromissadas a 

Pagar em 31/12/2008, de R$ 886.625,94: Representa o valor constante do 

Passivo Financeiro, excluído o saldo do RPPS, deduzido dos valores de Restos 

a Pagar Processados e Não Processados relativos ao exercício de 2008, 

conforme demonstrado no quadro a seguir: 
Em R$ 

DESCRIÇÃO 
B.P 

CONSOLIDADO 

PASSIVO 
FINANCEIRO DO 

REGIME 
PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA 

VALOR SEM 
O RPPS 

(A) 

RESTOS A PAGAR 
DO EXERCÍCIO DE 

2008 (B) 

TOTAL DOS 
ENCARGOS E DAS 

DESPESAS 
COMPROMISSADAS A 

PAGAR    (A – B) 

Passivo Financeiro 3.174.599,36 0,00 3.174.599,36 2.287.973,42 (1) 886.625,94 

(Fonte: Balanços Patrimoniais Consolidados e do RPPS - fls. 1.254 e 891, respectivamente.) 
Nota: 
(1) Valor obtido conforme quadro a seguir: 
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                                                                                                           Em R$ 

RESTOS A PAGAR DO 
EXERCÍCIO DE 2008  (A) 

RESTOS A PAGAR DO 
EXERCÍCIO DE 2008 DO 

RPPS   (B) 

RESTOS A PAGAR DO 
EXERCÍCIO DE 2008 

(A – B) 

2.287.973,42* 0,00 2.287.973,42 

 
* R$ 537.658,72 (RPP) + R$ 1.750.314,70 (RPNP)  

 

- O Total das Obrigações de Despesa Contraídas, de  

R$ 2.287.973,42 – Art. 42 LRF: Representa o montante relativo aos 

contratos celebrados a partir de 01/05/2008, conforme planilha de fls. 

1461/1462, obtida por meio do SIGFIS – Módulo Término de Mandato, 

acrescida dos valores de Restos a Pagar Processados e Não 

Processados relativos ao exercício de 2008, conforme demonstrado no 

quadro a seguir: 
 

Em R$ 

 

RESTOS A PAGAR DO 

EXERCÍCIO DE 2008 

(A) 

 

CONTRATOS CELEBRADOS A 

PARTIR DE 01/05/2008 

(B) 

TOTAL DAS OBRIGAÇÕES DE 

DESPESA CONTRAÍDAS 

(A + B) 

2.287.973,42 0,00 2.287.973,42 

(Fonte: Balanços Patrimoniais Consolidados e do RPPS - fls. 1.254 e 891, 
respectivamente, e Planilha às fls. 1461/1462). 

 
 

Destacamos que não foram consideradas na avaliação as 

disponibilidades e obrigações que foram identificadas como relativas a 

recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), tendo em vista 

que as mesmas possuem destinação específica.  

 

Assim, verificamos os seguintes dados:  
 

Em R$ 
Total das 

Disponibilidades 
Financeiras em 

31/12/2008  

(A) 

Total dos Encargos e das 
Despesas Compromissadas 

a Pagar em 31/12/2008  

(B) 

Disponibilidade de Caixa– 
31/12/2008  

(C) = (A) – (B) 

4.471.554,61 886.625,94 3.584.928,67 
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Total das 
Disponibilidades de 
Caixa em 31/12/2008  

(C) 

Total das Obrigações de 
Despesa Contraídas – Art. 

42 LRF  

(D) 

Suficiência de Caixa 

Art. 42 –  31/12/2008 

(E) = (C) – (D) 

3.584.928,67 2.287.973,42 1.296.955,25 

 
O demonstrativo acima indica que houve a observância do 

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

Poder Executivo.  

 

Concluímos, portanto, pela exclusão da irregularidade 

analisada.” 

 

Desta forma, após percuciente exame da matéria, acompanho 

a manifestação do Corpo Técnico no sentido de que restou comprovado, 

por meio dos elementos constantes dos autos, o atendimento ao artigo 

42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

8) SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

A Lei 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para 

organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social 

dos servidores públicos dos entes da Federação, tem como principal 

objetivo garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema 

previdenciário. 

No tocante a este tópico, informou o Corpo Técnico o seguinte: 
 

De acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas 

Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Anexo V do 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária – fls. 1331, constatamos 

um resultado previdenciário superavitário da ordem de R$ 3.787.747,50, 

conforme exposição a seguir: 
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DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 4.909.152,90

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 1.121.405,40

 SUPERÁVIT  3.787.747,50

 

Comparando este resultado com o apurado no exercício anterior, 

verifica-se trajetória previdenciária: 

 

EXERCÍCIO VALOR (R$) 

2005 (SUPERÁVIT) 628.400,00 

2006 (SUPERÁVIT) 1.790.500,00 

2007 (SUPERÁVIT) 3.322.807,70 

2008 (SUPERÁVIT) 3.787.747,50 

DIFERENÇA  2007- 2008 464.939,80 

(Fonte: Prestação de Contas de Administração Financeira de 2007 (Processo TCE/RJ nº 
217.931-6/08) e  quadro acima.) 

 
Cabe ressaltar que no exercício de 2008 houve o repasse das 

contribuições dos servidores e patronal conforme podemos verificar no 

Anexo 10 do Instituto de Previdência – fls. 886, apesar da contribuição 

patronal ser inferior em R$ 241.812,92 (R$ 1.516.346,55 – R$ 

1.274.533,63), em desacordo com o artigo 40 da CF c/c o artigo 2º da Lei 

Federal 9.717/98, item de impropriedade quando da conclusão deste 

processo. 

 

Quanto às demais questões relacionadas à Previdência, a 

legislação previdenciária vigente estabeleceu critérios básicos que os 

entes públicos devem observar para a constituição e manutenção de seus 

regimes próprios de previdência, critérios esses caracterizados por 

considerável complexidade no que diz respeito à metodologia de 

operacionalização por parte dos Poderes Executivos e de fiscalização a 

cargo dos Tribunais de Contas. Sendo assim, considerando ainda a 

ausência de elementos essenciais que possam instrumentalizar um exame 

mais detalhado acerca dessa matéria, remeteremos a análise do Sistema 

Previdenciário Municipal para as Prestações de Contas de Ordenadores 

de Despesas.” 
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9) PARECER PRÉVIO 
 

Considerando, com fulcro no artigo 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 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 deste Tribunal de Contas e o subseqüente julgamento 

pela Câmara dos Vereadores não eximem 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 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; 

 
Considerando que as presentes Contas de Gestão do 

Município, constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das 

Demonstrações técnicas de natureza contábil, foram elaboradas em 

observância às disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas 

apontadas; 
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Considerando que os gastos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino atenderam ao disposto no artigo 212 da 

Constituição Federal, bem como as despesas com a remuneração do 

magistério no ensino básico observaram o previsto no artigo 22 da Lei 

11.494/07; 

 
Considerando que os gastos com pessoal ativo e inativo se 

encontram de acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da 

Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 
Considerando a observância da Dívida Pública do Município 

nos termos da Resolução n.º 40/01, c/c a Lei Complementar Federal n.º 

101/00; 

 

Considerando que os gastos, com recursos próprios, com 

ações e serviços de saúde cumpriram o limite estabelecido pela Emenda 

Constitucional n.º 29/00 c/c o inciso III, artigo 77 do ADCT; 

 

Considerando a correta aplicação dos recursos dos royalties, 

em observância ao artigo 8º da Lei nº 7.990/89; 

 

Considerando o atendimento ao artigo 29-A da Constituição 

Federal pelo Poder Executivo;  

 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 

09.08.2008, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238, 

por maioria, deferiu a medida cautelar requerida na ação, suspendendo a 

eficácia do artigo 56 da Lei Complementar nº 101/00; e 
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Considerando que, face à decisão do Supremo Tribunal 

Federal, foram aqui analisadas as Contas de Gestão 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, exercício de 2008; 

 

Face ao exposto e examinado, e em desacordo com o Corpo 

Instrutivo e o Ministério Público Especial junto ao Tribunal, 
 

VOTO: 
 

I – Pela EMISSÃO de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à 
aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo do Município de 
Vassouras, referentes ao exercício de 2008, de responsabilidade do 
Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior, com as RESSALVAS e as 
DETERMINAÇÕES a seguir relacionadas: 

 

RESSALVAS: 

 

1) O valor do orçamento apurado não guarda paridade com o 

Anexo I da LRF - Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre de 2008, bem como com 

o Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 - Comparativo da Despesa 

Autorizada com a Realizada Consolidado; 
 

2) Ausência, nos decretos de abertura de créditos adicionais 

por excesso de arrecadação, de metodologia de apuração da tendência 

do referido excesso, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei Federal 

4.320/64; 
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3) Abertura de créditos adicionais com superávit financeiro de 

fonte de recurso vinculado ou não, sem a devida comprovação em 

Balanço Patrimonial do exercício anterior, em desacordo com o inciso I 

do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c o § 2º do mesmo 

dispositivo legal, e com o disposto no artigo 167, inciso V da Constituição 

Federal; 

 

4) Publicação do Decreto nº 2679 com fundamento na LOA 

do exercício de 2006, quando o correto seria na LOA de 2007, e 

ausência de fundamentação legal para a suplementação por anulação 

parcial, no valor de R$ 32.000,00, inerente à publicação do Decreto nº 

2686, contrariando o artigo 43 da Lei 4.320/64; 

 

5) Divergência verificada na comparação da receita 

arrecadada registrada nos Demonstrativos Contábeis com o montante 

consignado no Anexo I do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2008; 

 

6) O valor das Despesas informado no Anexo 11  - 

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, encontra-se 

divergente do montante consignado no Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária do 6º bimestre de 2008; 

 

7) Não cumprimento das metas previstas no Anexo de Metas 

Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias no que concerne ao 

resultado nominal e à dívida pública, contrariando os termos do artigo 59, 

inciso I da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 
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8) Ausência de Ata da audiência pública que deveria ter 

ocorrido até o final do mês de setembro de 2008, visando avaliar o 

cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre do referido exercício, 

em descumprimento ao disposto no § 4º, art. 9º, da Lei Complementar nº 

101/00; 

 

9) O saldo da Dívida Ativa apurado no presente processo 

com base na Demonstração das Variações Patrimoniais divergiu daquele 

registrado no Balanço Patrimonial; 

 

10) Não foi encaminhado relatório que evidencie as 

providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e no 

combate à sonegação, a evolução do montante dos créditos tributários 

passíveis de cobrança administrativa e as demais medidas para o 

incremento das receitas tributárias, na forma do artigo 13 da LC n.º 

101/00;  

 

11) As receitas resultantes dos impostos e transferências 

legais demonstradas nesta Prestação de Contas não se coadunam com 

as receitas consignadas no Anexo X – Demonstrativo das Receitas e 

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino que compõe o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2008; 

 

12) Alguns históricos apresentados na listagem obtida do 

SIGFIS não nos possibilitam avaliar com exatidão a finalidade da 

despesa,visando verificar o seu enquadramento nos arts. 70 e 71 da Lei 

nº 9.394/96; 
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13) Divergências de valores na classificação contábil dos 

royalties, quando do confronto dos dados registrados na Nota Técnica, 

extraída do site da Agência Nacional do Petróleo (ANP), com os 

evidenciados nos Demonstrativos Contábeis; 

 

14) Encaminhamento intempestivo das bases de dados 

referentes ao Módulo Término de Mandato, em desacordo com o 

disposto no § 1º do artigo 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 248/08;  

 

15) O Valor do repasse da contribuição patronal é inferior ao 

valor da contribuição dos servidores ativos, descumprindo o inciso II, 

artigo 1º da Lei Federal 9.717/98; 

 

16) O Setor de Controle Interno não adotou medidas de forma 

a elidir as falhas apontadas acima, em cumprimento ao seu papel 

disciplinado nos artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88. 

 

DETERMINAÇÕES: 

 
1) Proceder à abertura de créditos adicionais em conformidade 

com o disposto no artigo 167, inciso V da Constituição Federal e com os 

ditames da Lei nº 4.320/64; 

 

2) Realizar as audiências públicas até o final dos meses de 

maio e setembro de 2008 e fevereiro de 2009 para avaliar o cumprimento 

das metas fiscais de cada quadrimestre, referente ao exercício de 2008, 

em atendimento ao disposto no §4º, do art. 9º, da Lei Complementar n.º 

101/00;  
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3) Envidar esforços no sentido de cumprir as metas previstas 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cumprimento aos termos do art. 

59, inc. I da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

4) Adotar providências no âmbito da fiscalização das receitas e 

no combate à sonegação, da evolução do montante dos créditos 

tributários passíveis de cobrança administrativa e as demais medidas 

para o incremento das receitas tributárias, na forma do artigo 13 da LC 

n.º 101/00;  

 

5) Proceder aos ajustes necessários na classificação contábil 

dos royalties, visando adequar aos valores informados pela Agência 

Nacional do Petróleo (ANP); 

 

6) Na elaboração dos documentos contábeis, extracontábeis, 

relatórios da LRF (RREO e RGF) e Informes Mensais do SIGFIS, atentar 

para que os mesmos sejam completos, eliminando  eventuais 

divergências e omissões, de forma que permitam a interpretação dos 

resultados econômicos e financeiros, cumprindo o artigo 85 da Lei nº 

4.320/64. 

 

7) Cumprir efetivamente o disposto no inciso II, artigo 1º da Lei 

Federal 9.717/98, no sentido de que o valor da contribuição patronal seja 

igual ou maior ao valor da contribuição dos servidores ativos; 

 

8) Para que o  Controle Interno da Prefeitura tome as devidas 

providências de forma a elidir as falhas apontadas nas ressalvas, em 

cumprimento do papel disciplinado nos artigos 70 a 74 da Constituição 

Federal/88; 
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II – Por COMUNICAÇÃO ao atual Responsável pelo Controle 

Interno da Prefeitura Municipal de Vassouras, na forma do artigo 26 da 

Lei Complementar nº 63/90, para que tome ciência das 

ressalvas/determinações apontadas no relatório, e adote as devidas 

providências de forma a elidir as falhas ocorridas, em cumprimento aos 

artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88, bem como atente à 

necessidade de se evidenciar a classificação das receitas e despesas no 

maior nível de detalhamento possível, inclusive demonstrando as fontes 

de recursos, de modo que os Demonstrativos Contábeis contemplem as 

informações dispostas nos quadros extracontábeis que integram a 

presente prestação de contas; 

 
III – Por COMUNICAÇÃO ao Sr. Renan Vinícius Santos de 

Oliveira, atual Prefeito Municipal de Vassouras, na forma do artigo 26 da 

Lei Complementar nº 63/90, para que seja alertado: 

• quanto à decisão plenária exarada, em 20 de dezembro 

de 2007, no Processo TCE nº 115.525-4/07, que a partir 

das Contas de Gestão do exercício de 2009 não será 

realizada a dedução da base de cálculo dos gastos com 

Saúde (impostos e transferência) da parcela das 

Transferências para o FUNDEB – Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação.  

 
IV – Por DETERMINAÇÃO à Inspetoria competente para que, 

com base no processo “cópia dos documentos” desta Prestação de 

Contas, que subsidiará a Prestação de Contas dos Ordenadores de 

Despesas da Câmara Municipal, proceda à análise quanto ao 

cumprimento, por parte do Legislativo Municipal, do artigo 29-A da 

Constituição Federal e dos artigos 20 e 42 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal; 
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V – Pelo ARQUIVAMENTO dos Processos TCE/RJ nos   

200.298-1/08, 203.158-8/09, 203.176-0/09,217.280-5/08, 223.767-7/08, 

232.827-8/08, 232.829-6/08, 239.812-2/08, 239.814-0/08 e 244.426-6/08, 

referentes aos Relatórios impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

que serviram de subsídio à análise das presentes contas. 
 

 

GC-6,           
 
 
 

JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR 
RELATOR 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO 
MUNICÍPIO DE VASSOURAS 
 
PROCESSO NO 208.435-9/09 
 
EXERCÍCIO DE 2008 
 
PREFEITO: EURICO PINHEIRO BERNARDES JÚNIOR 
 

PARECER PRÉVIO 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, dando cumprimento 

ao disposto no inciso I do art. 125 da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro, tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo o Relatório e 

o projeto de Parecer Prévio do Conselheiro-Relator, aprovando-os, e  

 

Considerando que as Contas do Município de VASSOURAS, 

relativas ao exercício de 2008, foram apresentadas a esta Corte, tendo 

como representante do Poder Executivo o Sr. EURICO PINHEIRO 

BERNARDES JÚNIOR; 

 

Considerando, com base no artigo 125 da Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro, que é de competência deste Tribunal emitir 

parecer prévio sobre as Contas da Administração Financeira dos 

Municípios e sugerir as medidas convenientes para a final apreciação da 

Câmara Municipal; 
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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 deste Tribunal de Contas e o subseqüente julgamento 

pela Câmara dos Vereadores não eximem 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 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; 

 
 
Considerando que as presentes Contas de Gestão do 

Município, constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das 

Demonstrações técnicas de natureza contábil, foram elaboradas em 

observância às disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas 

apontadas; 

 
Considerando a abertura de créditos suplementares ou 

especiais com prévia autorização legislativa e com indicação dos 

recursos correspondentes, de acordo com o inciso V, artigo 167 da 

Constituição Federal; 
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Considerando que os gastos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino atenderam ao disposto no artigo 212 da 

Constituição Federal, bem como as despesas com a remuneração do 

magistério no ensino básico observaram o previsto no artigo 22 da Lei 

11.494/07; 

 
Considerando que os gastos com pessoal ativo e inativo se 

encontram de acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da 

Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 
Considerando a observância da Dívida Pública do Município 

aos termos da Resolução n.º 40/01, c/c a Lei Complementar Federal n.º 

101/00; 

 

Considerando que os gastos, com recursos próprios, com 

ações e serviços de saúde cumpriram o limite estabelecido pela Emenda 

Constitucional n.º 29/00 c/c o inciso III, artigo 77 do ADCT; 

 

Considerando a correta aplicação dos recursos dos royalties, 

consoante o artigo 8º da Lei nº 7.990/89; 

 

Considerando o atendimento ao artigo 29-A da Constituição 

Federal pelo Poder Executivo;  

 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 

09.08.2008, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238, 

por maioria, deferiu a medida cautelar requerida na ação, suspendendo a 

eficácia do artigo 56 da Lei Complementar nº 101/00; e 
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Considerando que, face à decisão do Supremo Tribunal 

Federal, foram aqui analisadas as Contas de Gestão 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, exercício de 2008; 

 

Considerando, finalmente, o voto do Conselheiro-Relator, 

 

RESOLVE: 

Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação, pela 

Câmara Municipal, das Contas de Administração Financeira do Chefe do 

Poder Executivo do Município de VASSOURAS, Sr. EURICO PINHEIRO 

BERNARDES JÚNIOR, referentes ao exercício de 2008, com as 

RESSALVAS e as DETERMINAÇÕES constantes do Voto. 

 

SALA  DAS SESSÕES,         de                           de  2009. 

 

 

 

Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco 

PRESIDENTE 

 

 

 

Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior 

RELATOR 

 

 

 

Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL junto ao Tribunal 
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		ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS



		ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO MUNICÍPIO



		EXERCÍCIO: 2008



		PREFEITO: EURICO PINHEIRO BERNARDES JÚNIOR





Trata o presente processo da Prestação de Contas da Gestão do Município de VASSOURAS, que abrange as contas do Poder Executivo, relativas ao exercício de 2008, de responsabilidade do 
Sr. EURICO PINHEIRO BERNARDES JÚNIOR.


As presentes contas foram encaminhadas, tempestivamente, a este Egrégio Tribunal de Contas, por meio do Ofício PMV/GP nº 238/09, para apreciação e emissão de Parecer Prévio, conforme estabelecido no art. 125, inciso I, da Constituição Estadual - redação dada pela Emenda Constitucional n.º 4/91.


Preliminarmente, foi fixado prazo para que o atual Prefeito, 
Sr. Renan Vinícius Santos de Oliveira, apresentasse defesa quanto ao encaminhamento desta Prestação de Contas sem que a mesma contivesse todos os elementos necessários ao seu exame, sem prejuízo do encaminhamento dos mesmos, tendo em vista que a constituição inicial do processo carecia de documentos essenciais para a análise das contas e emissão de Parecer Prévio.


Em atendimento ao Ofício-Regularizador (Processo TCE/RJ nº210.368-6/09), foram encaminhados os elementos que constituem os 
Docs. TCE nos 13.962-3/09 e 30.433-5/09.


Ao examinar os elementos que demonstram o resultado geral do Município, o Corpo Instrutivo sugeriu a emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas do Chefe do Poder Executivo, em face das irregularidades e impropriedades elencadas às fls. 1490/1492, com as determinações e recomendações correspondentes, com comunicação, expedição de ofício e determinação visando aos fins propostos na instrução.


O Ministério Público Especial junto ao Tribunal, representado pelo Procurador Leonardo Vieira Marins, manifestou-se em consonância com a informação precedente, e acrescentou proposição de aplicação de multa ao responsável pelas contas.


Ressalto que, em observância ao artigo 123 do Regimento Interno e à Deliberação TCE nº 199/96, o presente foi publicado em Pauta Especial no DORJ, abrindo prazo para a apresentação de defesa.


Em atendimento aos termos da citada publicação, o Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior, ex-Prefeito Municipal, protocolou, nesta Corte, razões de defesa, autuadas sob o Doc. TCE no 32.747-8/09.


Na Sessão realizada em 17.11.09, esta Corte de Contas, nos termos do Voto que proferi, decidiu pela DILIGÊNCIA INTERNA, para que o Corpo Instrutivo procedesse ao reexame da presente Prestação de Contas de Administração Financeira, com base nos novos elementos encaminhados.


Em decorrência desta Decisão, o Corpo Instrutivo reanalisou os documentos e as razões de defesa, reiterando a sugestão de emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas do Chefe do Poder Executivo, tendo em vista a seguinte irregularidade:


“Abertura de crédito adicional por superávit financeiro no montante de R$ 78.234,86, contrariando o disposto no artigo 167, inciso V da Constituição Federal, uma vez que o resultado financeiro do exercício anterior apresenta um déficit no valor de R$ 3.857.359,01, conforme apontado no voto do processo TCE-RJ nº 217.931-6/08, referente à Prestação de Contas de Administração Financeira do exercício de 2007.”


O Ministério Público Especial junto a este Tribunal, representado pelo Procurador Leonardo Vieira Marins, manifesta-se em consonância com o Corpo Técnico, acrescentando proposição de aplicação de multa ao responsável pelas contas.


No sentido de garantir o direito ao pedido de sustentação oral, fiz publicar a data da Sessão de apreciação dessas contas no DORJ. 


Cabe consignar que o Supremo Tribunal Federal, em 09.08.2008, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238, por maioria, deferiu a medida cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia do artigo 56 da Lei Complementar nº 101/2000 que estabelece que as Contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. 


Dessa forma, serão aqui analisadas as Contas de Gestão do Chefe do Poder Executivo, deixando as Contas de Chefe do Poder Legislativo para apreciação na Prestação de Contas de Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, exercício de 2008. 


É o Relatório.


1) DA COMPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO


Segundo dados existentes no SCAP - Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos deste Tribunal e de acordo com as informações prestadas pela própria Administração, o Município é composto pelas entidades relacionadas a seguir:


		ADMINISTRAÇÃO DIRETA



		· Prefeitura Municipal



		· Câmara Municipal



		· Fundo Municipal de Assistência Social



		· Fundo Municipal de Saúde



		· Fundo Municipal de Previdência





2) DA CONSOLIDAÇÃO 


De acordo com o artigo 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, as Contas de Administração Financeira dos Municípios devem ser apresentadas de forma consolidada, abrangendo os resultados gerais da gestão de todos os órgãos e entidades dos Poderes do Município, assim como dos Fundos.


Os dados contábeis apresentados foram consolidados pelo Município na forma prevista na Deliberação TCE-RJ n.º 199/96.


Ressalta-se que a análise individual das contas dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, respectivamente, será efetuada nos processos de Ordenadores de Despesas.


3)  DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


3.1) PLANO PLURIANUAL (PPA), DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)


O exame das peças orçamentárias ocorre nos respectivos processos de envio obrigatório a esta Corte de Contas. Em consulta ao Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Processos – SCAP, constata-se a remessa do PPA (200.697-9/07), da LDO (222.576-7/07) e da LOA (200.298-1/08). 

3.1.1) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 


O orçamento do Município de Vassouras para o exercício de 2008 foi aprovado pela Lei dos Orçamentos Anuais n.º 2.371, de 27.12.07, estimando a receita no valor de R$ 52.329.959,49 e fixando a despesa em igual montante.


De acordo com a Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a:


1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do orçamento total:


“Art. 4º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados nos termos da legislação em vigor, a abrir Créditos Adicionais Suplementares no decorrer do exercício de 2008, mediante Decreto, até o limite de 20% (vinte por cento) do total fixado para a Despesa autorizada por Lei para o exercício de 2008, para atender a reforços das dotações que se tornarem insuficientes.


(...)


§ 2º Os Créditos Adicionais abertos durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base de cálculo das suplementações mencionadas no “caput” deste artigo.”


Da leitura do §1º do art. 4º da referida Lei verifica-se que foram estabelecidas algumas exceções ao limite de abertura de crédito adicionais:


“Art. 4º -   (...)

§ 1º - Excluem-se desse limite os Créditos Adicionais Suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações da despesa de pessoal.”


Desta forma, os limites foram fixados nos seguintes valores:


Em R$


		DESCRIÇÃO

		VALOR



		Total da Despesa Fixada

		52.329.959,49



		Limite para Efetuação de Operações de Crédito por Antecipação da Receita - __%

		--



		Limite para Abertura de Créditos Suplementares - 20%

		10.465.991,90





Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias em razão da abertura de créditos adicionais, resultando em um orçamento final de R$ 69.318.189,98, que representa um acréscimo de 32,46% em relação ao orçamento inicial.


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		(A) Orçamento Inicial

		52.329.959,49



		(B) Alterações:

		28.378.185,70



		Créditos Extraordinários

		-



		Créditos Suplementares

		24.142.340,85



		Créditos Especiais

		4.235.844,85



		(C) Anulações de Dotações

		11.389.955,21



		(A+B-C) ORÇAMENTO FINAL APURADO

		69.318.189,98



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

		68.263.136,03



		DIVERGÊNCIA ENTRE O ORÇAMENTO APURADO E OS REGISTROS CONTÁBEIS

		1.055.053,95



		Orçamento registrado no Anexo 1 do RREO do 6º bimestre de 2008

		67.929.276,00



		DIVERGÊNCIA ENTRE O ORÇAMENTO APURADO E O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

		1.388.913,98





Conforme se observa, o Orçamento final apurado não guarda paridade com os valores consignados no Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 e no Anexo 1 do RREO do 6º bimestre de 2008, e os dois últimos divergentes entre si.


De acordo com os elementos constantes dos autos, verificou-se que os totais de decretos de abertura de créditos adicionais se encontram dentro dos limites previstos na Lei do Orçamento e nas respectivas Leis autorizativas.


No entanto, não foram encaminhadas as Leis autorizativas de nºs 2358 e 2359, destinadas à abertura de créditos especiais, no montante de R$ 143.200,00 e R$ 118.000,00, respectivamente, impossibilitando analisar percucientemente se foi cumprido o previsto no inciso V, artigo 167 da Constituição Federal, constando como irregularidade a ensejar a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das presentes contas. 


Em relação à fonte de recursos, destaca-se, por oportuno, que foram abertos créditos adicionais com superávit financeiro no montante de R$ 78.234,86, baseando-se em fonte vinculada e não em Balanço Patrimonial do exercício anterior, que motivou o Corpo Técnico a considerar que não houve observância ao inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c o § 2º do mesmo dispositivo legal, e ao disposto no artigo 167, inciso V da Constituição Federal, posto que o resultado financeiro do exercício anterior apresentou um déficit no valor de R$ 3.857.359,01, conforme apontado no Voto do Processo TCE-RJ nº 217.931-6/08, que trata da Prestação de Contas de Administração Financeira do exercício de 2007. 


Outrossim, observou-se que em alguns decretos de abertura de créditos por excesso de arrecadação não foi utilizada a metodologia de apuração da tendência de excesso para o exercício, prevista no artigo 43, § 3º da Lei Federal nº 4.320/64.


Sobre as questões apontadas como irregularidades relativas à alteração do Orçamento, o responsável, Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior, em atendimento à Pauta Especial, prestou esclarecimentos e juntou elementos, cujas alegações foram analisadas pelo Corpo Técnico, nos termos que transcrevo a seguir, verbis: 


“1 - Não encaminhamento das leis autorizativas de nºs 2358 e 2359, destinadas à abertura de créditos especiais, no montante de R$ 143.200,00 e R$ 118.000,00, respectivamente, de abertura de créditos adicionais, impossibilitando analisar se foi cumprido o previsto no inciso V, artigo 167 da Constituição Federal;


Defesa: O ex-Prefeito informa às fls. 1513/1514 que não encaminhou as leis inicialmente porque já haviam sido enviadas no exercício anterior, pois tratam de leis promulgadas nos últimos quatro meses de 2007. Ademais, faz constar as publicações solicitadas às fls. 1524/1524v e 1537v

Análise: Confirmamos que os decretos 2694/08 e 2695/08 registrados em nossa análise à fl. 1386v respeitaram os termos das Leis Autorizativas nº 2358/07 e 2359/07, respectivamente, o que nos leva a excluir a presente irregularidade de nossa conclusão, pois ficou ratificado o cumprimento do inciso V, artigo 167 da Constituição Federal. 


2 - Abertura de crédito adicional por superávit financeiro no montante de R$ 78.234,86, contrariando o disposto no artigo 167, inciso V da Constituição Federal, uma vez que o resultado financeiro do exercício anterior apresenta um déficit no valor de R$ 3.857.359,01, conforme apontado no voto do processo TCE-RJ nº 217.931-6/08, referente à Prestação de Contas de Administração Financeira do exercício de 2007; 


Defesa: O Sr. Eurico esclarece à fl. 1515 que a abertura ocorreu porque foi necessária a ‘defesa’ do Convênio 
nº 060/PAIF/2007, celebrado entre o Governo do Estado e o Município de Vassouras, com vistas a não comprometer as ações previstas, uma vez que existia saldo financeiro específico, fundamentando seus argumentos com os documentos acostados às fls. 1547/1568, dentre os quais constam extratos bancários confirmando um saldo bancário de R$ 85.039,66 ao final de 2007 na conta do citado convênio.    

Análise: Entendemos que o jurisdicionado peca ao querer basear a abertura do crédito pelo decreto nº 2686/08 no saldo bancário da conta do PAIF (fls. 1567/1568), pois este procedimento transgride a regra de apuração do superávit financeiro (ativo financeiro menos passivo financeiro) estabelecida no inciso I do §1º e §2º do art. 43 da Lei nº 4.320/64, pois seria necessária a demonstração/comprovação do ativo e passivo financeiros específicos dos recursos envolvidos na abertura do crédito (PAIF). Sendo assim, manteremos a irregularidade em comento.”


Os dois primeiros itens considerados como irregularidade foram decorrentes da ausência nos autos de documentação comprobatória de autorização legislativa para abertura de créditos adicionais, e que posteriormente foi enviada, viabilizando concluir pela observância ao dispositivo constitucional que rege a matéria, e da falha ocorrida quando da alteração do Orçamento por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio do Decreto no 2686, no valor de 
R$ 78.234,86, sem autorização legislativa, haja vista que não restou comprovado saldo suficiente da respectiva fonte de recursos para abertura destes créditos. 


Ao analisar os argumentos consignados na peça de defesa protocolada em função da Pauta Especial, e a manifestação do Corpo Técnico, constatei que assiste razão a este quando considera pertinente parte das alegações apresentadas, haja vista estarem respaldadas por vasta documentação comprobatória.


No entanto, no tocante à ocorrência que permaneceu pendente de saneamento na visão do Corpo Técnico, há de se ressaltar que, mesmo tendo sido aprovado um orçamento final de 
R$ 69.318.189,98, conforme apurado nestes autos, somente foram empenhadas despesas no montante de R$ 58.177.851,00, evidenciando uma economia orçamentária da ordem de R$ 11.140.338,98. Assim, mesmo tendo sido abertos créditos adicionais, sem autorização legislativa, os mesmos, a princípio, não foram utilizados. 


Por derradeiro, em diversas ocasiões, tal situação decorre de falta de planejamento e de procedimentos adequados quando da alteração do orçamento, devendo o responsável rever a metodologia utilizada, para que, nos próximos exercícios, tais impropriedades não venham a reincidir.


Destarte, tendo em vista todo o exposto e o entendimento deste Plenário em diversos processos de mesma natureza, quando verificado que nem todos os créditos abertos foram utilizados, haja vista a economia orçamentária, suportando perfeitamente os créditos abertos, não concordo com a proposição do Corpo Técnico, posto que tais fatos se caracterizam mais por um equívoco na elaboração dos Decretos de abertura destes créditos e, portanto, não devem figurar como irregularidades a ensejar a emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas do Chefe do Poder Executivo do Município de Vassouras.

Por fim, foram identificadas ainda as seguintes ressalvas na abertura dos créditos adicionais:


		DECRETO N.º

		FLS.

		IMPROPRIEDADES



		2679

		78

		Publicado fazendo referência indevida à LOA do exercício de 2006 -Lei nº 2.269/06, quando o correto seria à LOA do exercício de 2007 – Lei nº 2.371/07, contrariando a formalização dos atos administrativos.



		2686

		103

		Ausência de fundamentação legal para a suplementação por anulação parcial  do programa PAIF, no valor de R$ 32.000,00, contrariando o artigo 43 da Lei 4.320/64.





3.2) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA


A Receita Arrecadada no exercício foi de R$ 64.873.634,22, portanto, acima da previsão que era de R$ 52.329.959,49, que representa um acréscimo de 23,97% em relação ao total da arrecadação prevista.


Comparando a receita arrecadada registrada nos Demonstrativos Contábeis com o montante consignado no Anexo I do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2008, R$ 64.791.598,70, observa-se a existência de divergência no valor de R$ 82.035,52. 


Quanto às Despesas, cabe destacar que houve execução orçamentária de R$ 58.177.851,00, no exercício de 2008, representando 83,93% dos créditos autorizados (R$ 69.318.189,98 (orçamento final apurado)).


O valor das Despesas informado no Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada encontra-se a menor em 
R$ 14.821,60 do montante consignado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2008 (R$ 58.192.672,60).


Da análise do resultado orçamentário, verifica-se que a Administração Municipal apresentou superávit de R$ 6.695.783,22  e, excluindo os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência, este resultado reflete um superávit de R$ 2.832.722,69, conforme apresentado no quadro a seguir: 


Em R$

		DESCRIÇÃO

		CONSOLIDADO 

		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

		VALOR SEM O RPPS



		Receitas Arrecadadas

		64.873.634,22

		4.984.465,88

		59.889.168,34



		Despesas Realizadas

		58.177.851,00

		1.121.405,35

		57.056.445,65



		SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

		6.695.783,22

		3.863.060,53

		2.832.722,69





3.3)
AVALIAÇÃO DAS METAS ANUAIS DO MUNICÍPIO


Compete ao Tribunal de Contas fiscalizar, nos termos do art. 59, inciso I da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, o cumprimento das metas anuais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias: Receita Arrecadada, Despesa Realizada, Resultados Primário e Nominal e Dívida Líquida do Governo.


O Anexo de Metas Fiscais integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que são estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes (art. 4º,da LC no 101/00).


Em seguida, apresento o quadro contendo as metas previstas e execução da receita e despesa orçamentárias, resultados primário e nominal e dívida pública, no exercício financeiro de 2008, nos termos do artigo 59, inciso I da Lei Complementar Federal n.º 101/00:



Em R$

		DESCRIÇÃO

		ANEXO DE METAS

		RREO 6º BIMESTRE/08 E RGF 3º QUADRIMESTRE/08

		ATENDIDO OU NÃO ATENDIDO



		Receita Total

		48.088.300,00

		64.791.598,70 

		ATENDIDO



		Despesa Total

		48.088.300,00

		58.192.672,60 

		 ATENDIDO (*)



		Resultado Primário

		1.198.100,00

		7.658.004,70  

		ATENDIDO



		Resultado Nominal

		(1.005.600,00)

		2.500.557,30  

		NÃO ATENDIDO



		Dívida Líquida

		7.832.800,00

		8.389.403,80 

		NÃO ATENDIDO





(*) Apesar de a despesa total ter sido maior que a meta prevista, o Município atendeu ao pretendido, tendo em vista que a mesma foi menor em relação à receita total arrecadada.


No tocante ao cumprimento ao disposto no §4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00, tenho a destacar que o Executivo Municipal encaminhou a transcrição de cópia da Ata referente à Audiência Pública de Prestação de Contas, realizada em 20 de junho de 2008, que resumidamente fala a respeito dos projetos da Prefeitura Municipal de Vassouras, em obediência à Lei de Responsabilidade,  a qual foi considerada em cumprimento das Metas Fiscais relativas ao 1º quadrimestre de 2008, em conformidade com o disposto no §4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101/00.


Em relação ao mês de setembro de 2008, consta a declaração do Controlador Geral do Município de Vassouras, Sr. Márcio Arlindo Laport, informando que a ata da audiência pública do referido mês não foi encaminhada, tendo em vista que o gestor anterior não a realizou.


Por fim, quanto ao último período do exercício de 2008, foi juntada cópia de Ata realizada em 18 de fevereiro de 2009, nos mesmos termos da Ata de 20 de junho de 2008, a qual foi considerada em cumprimento das Metas Fiscais relativas ao 3º quadrimestre de 2008.


4) DAS GESTÕES FINANCEIRA E PATRIMONIAL 


4.1) GESTÃO FINANCEIRA


As Disponibilidades de Caixa e Bancos transferidas do exercício de 2007, que totalizaram a importância de R$ 12.408.252,95, passaram, em 31.12.08, a ser de R$16.625.688,14, constatando-se, portanto, um acréscimo das disponibilidades da ordem de 33,99%. 


A Administração Municipal apresentou resultado financeiro superavitário de R$ 13.534.022,35 e, excluindo-se os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência, este resultado reflete um superávit de 
R$ 1.374.274,44 conforme quadro abaixo:


Em R$

		DESCRIÇÃO

		CONSOLIDADO

		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

		VALOR SEM O RPPS



		Ativo Financeiro

		16.708.621,71

		12.159.747,91

		4.548.873,80



		Passivo Financeiro

		3.174.599,36

		0,00

		3.174.599,36



		SUPERÁVIT FINANCEIRO

		13.534.022,35

		12.159.747,91

		1.374.274,44





Este é o último ano desta gestão e, ao iniciar o mandato, o gestor herdou um déficit financeiro de R$ 2.306.323,40. De acordo com o quadro a seguir, que demonstra o comportamento do resultado financeiro a cada ano desta gestão, observa-se que foi alcançado o equilíbrio em suas contas, gerando um superávit financeiro, conforme se evidencia:


Em R$

		EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS



		GESTÃO ANTERIOR

		GESTÃO ATUAL






		2004

		2005

		2006

		2007

		2008



		(2.306.322,44)

		(91.602,19)

		270.771,84

		(4.484.893,64)

		1.374.274,44





Sendo assim, o Município alcançou, no último ano desta gestão, o equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.  


4.2) GESTÃO PATRIMONIAL


O resultado patrimonial do exercício de 2008 pode ser assim demonstrado:


Em R$

		DESCRIÇÃO

		VALOR



		Variações Ativas

		R$ 87.984.626,20



		Variações Passivas

		R$ 93.846.831,44



		RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT

		R$ 5.862.205,24





Este resultado conduziu o Município a um Passivo Real a Descoberto de R$28.375.508,71.

4.3) DÍVIDA ATIVA


A evolução das dívidas ativas municipais, de 2005 a 2008, está demonstrada na tabela a seguir:


Em R$

		EXERCÍCIO

		SALDO ANTERIOR

		INSCRIÇÃO

		COBRANÇA

		CANCELAMENTO

		SALDO



		2005

		3.659.643,94

		420.207,51

		597.056,40

		0,00

		3.482.795,05



		2006

		3.482.795,05

		720.167,49

		 491.877,08

		340.319,67

		3.370.765,79



		2007

		3.370.765,79

		534.635,64

		503.536,21

		0,00

		3.401.865,22



		2008

		3.401.865,22

		1.009.025,67*

		526.081,29

		0,00

		3.884.809,60





O saldo apurado da dívida ativa em 2008 encontra-se divergente em R$ 241.463,55 do saldo registrado no Balanço Patrimonial Consolidado (R$ 4.126.273,15). 


Em relação a este fato, acrescenta o Corpo Técnico o seguinte comentário:


“Contudo, em que pese o constatado, tal diferença pertence a exercícios anteriores, conforme verificado às fls. 959 do Processo TCE-RJ n.º 217.931-6/08 – ADM/2007, e pelo que entendemos, devemos considerar na presente análise os valores registrados nos balanços apresentados, e, ainda, o saldo em 2007 registrado no Balanço Patrimonial daquele exercício, a saber:


Em R$

		EXERCÍCIO

		SALDO ANTERIOR (31.12.2007)

		INSCRIÇÃO

		COBRANÇA

		CANCELAMENTO

		SALDO



		2008

		3.643.328,77

		1.009.025,67

		526.081,29

		0,00

		4.126.273,15”





A inscrição da Dívida Ativa alcançou 11,39% do total da receita arrecadada, excluindo as transferências e operações de crédito.

Quanto ao saldo existente em 2007 a cobrança da Dívida Ativa representou 15,46%. Destaca-se que a cobrança da Dívida Ativa no exercício de 2008 foi superior em 4,48% àquela do exercício anterior.


De acordo com o Relatório de fl. 899, foram ajuizadas, no exercício de 2008, 1100 ações para cobrança da dívida ativa,  que representam o montante de R$ 1.009.025,67.  


Não há informações quanto às providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, apenas um breve comentário por parte do Secretário de Fazenda, Sr. Peterson Alves de Souza, que através de procedimento ativo por parte da Secretaria Municipal de Fazenda e da Procuradoria Geral do Município a arrecadação da dívida ativa aumentou em relação ao exercício de 2007.


5) DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA


O valor da Receita Corrente Líquida - RCL - foi extraído do Anexo III dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, referentes aos períodos de apuração dos limites legais de endividamento e gastos com pessoal:


Em R$

		RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 



		1º SEMESTRE

		2º QUADRIMESTRE

		3º QUADRIMESTRE



		54.927.123,94

		56.087.782,84

		57.754.887,26





6) DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS


6.1) DÍVIDA PÚBLICA


6.1.1) LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA OU FUNDADA


Considera-se dívida consolidada líquida do Município a dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros, conforme inciso V do §1º do artigo 1º da Resolução n.º 40/01.Para efeito fiscal, a Dívida Consolidada definida no inciso I do art. 29 da Lei Complementar n.º 101/00 compreende a do artigo 98 da Lei Federal n.º 4.320/64 (Dívida Fundada), acrescida da Dívida Flutuante do art. 92 da mesma Lei.


A situação do Município, com relação à Dívida, pode ser resumida no quadro a seguir, sendo esta a transcrição dos dados contidos nos Demonstrativos da Dívida Consolidada referentes aos Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2008, os quais devem ser elaborados pelo Poder Executivo e abranger o Poder Legislativo:


Em %


		PERCENTUAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA S/ A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



		2007

		2008



		2º SEM

		1º SEM

		2º QUADR

		3º QUADR



		11,98

		14,82

		15,72

		14,53





Conforme verificado, 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.


6.1.2) LIMITE PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO


De acordo com o Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo IV do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2008, constata-se que o Município de Vassouras não contraiu operações de crédito no exercício.  


6.1.3) LIMITE PARA CONCESSÃO DE GARANTIA


No Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores – Anexo III do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2008, encontra-se evidenciado que o Município não concedeu garantia em operações de crédito, quer interna ou externa.


6.2) GASTOS COM PESSOAL

Para efeito de cálculo, considera-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do Município com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros do poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas-extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.  Compõem também esta base de cálculo os contratos de terceirização de mão-de-obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos que, nesse caso, são contabilizados como “outras despesas de pessoal” – artigo 18 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 - decorrentes de contrato de terceirização, conforme Portaria Interministerial n.º 163/01 e suas posteriores alterações.


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.


Considerando que a apuração dos gastos de pessoal se faz quadrimestralmente, sendo, inclusive, a não observância aos percentuais motivo de alerta nos Relatórios de Gestão Fiscal, na forma do §1º do art. 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, destacarei a transcrição dos dados cuja trajetória se deu nos exercícios de 2007 e 2008, registrados nos respectivos Demonstrativos da Despesa com Pessoal – Anexo I do RGF:


Percentual aplicado com Pessoal 


		DESCRIÇÃO

		2007

		2008



		

		1º SEM

		2º SEM

		1º SEM

		2º QUAD

		3º QUAD



		

		%

		%

		Valor (R$)

		%

		Valor (R$)

		%

		Valor (R$)

		%



		PODER EXECUTIVO

		39,39

		42,93

		23.800.555,40

		43,33

		24.418.164,60

		43,54

		25.118.313,40

		43,49





Constata-se, portanto, que o Poder Executivo respeitou o limite estabelecido na alínea “b”, inciso III, artigo 20 da LRF, no último semestre do exercício de 2008.


6.3) GASTOS COM EDUCAÇÃO

O artigo 212 da Constituição Federal estabelece que os Municípios devem aplicar 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino.


6.3.1) Base de Cálculo para o percentual dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino – impostos.


Detalhamento das Receitas para a Apuração dos Limites de Gastos com a Educação



Impostos


I - Diretamente Arrecadados 


IPTU  


IRRF


ITBI


ISS


II - Receita de Transferência da União


FPM 


ITR 


IOF-Ouro 


ICMS Desoneração - LC 87/96 


III - Receita de Transferência do Estado  


ICMS 


IPI - Exportação 


IPVA 


IV - Outras Receitas Correntes do Município 


Dívida Ativa dos Impostos Municipais 


Multa e Juros de Mora de Impostos Municipais 


Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos 


Municipais 


V - Total das receitas resultantes dos Impostos e 


Transferências Legais (I+II+III+IV)


5.102.414,68 


5.093.514,90 


8.899,78 


1.031.400,24 


0,00 


6.133.814,92


31.598,92 


102.908,77 


27.203.806,05 


2.410.216,18 


587.958,61 


370.302,11 


844.331,33 


453.450,92 


0,00 


79.771,69 


13.620.842,42 


12.406.208,98 


10.584.788,84 


10.463.332,48 


889.702,23 


41.684,67 


Total  100%  


(1)


746.452,40 


538.271,09 


235.790,46 


IV - Total das Receitas de Educação 


III - Outras Receitas Vinculadas à Educação (acrescida de 


aplicação financeira)


RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO


II - Transferência do FNDE (acrescida de aplicação 


financeira)


I - FUNDEB


      Transferências Multigovernamentais


      Aplicações Financeiras




As receitas resultantes dos impostos e transferências legais demonstradas nesta prestação de contas (R$ 27.203.806,05) não se coadunam com as receitas consignadas no Anexo X – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2008 (R$ 27.194.210,40). 


O Corpo Técnico, com o fim de verificar se há despesas que não se enquadram no art. 70 da Lei nº 9.394/96, recorreu ao SIGFIS (Auditor Analítico), e excluiu as seguintes despesas que, a princípio, o objeto não deveria ser considerado para a apuração do cumprimento dos limites da educação, cabendo destacar que as demais despesas não são legitimadas por esta análise, podendo a qualquer momento este Tribunal verificar a legalidade das mesmas: 


		Data  do Empenho

		Nº do Empenho

		Histórico

		Credor

		Subfunção

		Fonte de Recurso

		Valor – R$



		24/07/2008

		1804

		CAMISA ESCOLAR 30.1.155GRS,MALHA BRANCA,MANGA CURTA, GOLA EM RIBAMA, COM 4%DE ELASTANO-AZUL.IMPRESSÃO EM 06 (SEIS) CORES NA FRENTE (BRASÃO MUNICIPAL) E 01(UMA) COR NAS COSTAS-TAMANHO Nº4 CAMISA ESCOLAR 30.1.155GRS,MALHA BRANCA,MANGA CURTA,GOLA EM RIBAMA

		CONFECÇÕES A. BRANCO LTDA

		361

		Ordinários

		49.940,2



		24/07/2008

		1806

		AGASALHO EM HELANCA AZUL MARINHO,COM ZÍPER BRANCO.IMPRESSÃO DE 01(UMA)COR NAS COSTAS TAMANHO Nº04 AGASALHO EM HELANCA AZUL MARINHO,COM ZÍPER BRANCO.IMPRESSAO DE 01(UMA) COR NAS COSTAS - TAMANHO Nº06 AGASALHO EM HELANCA AZUL MARINHO,COM ZÍPER BRANCO.IMPR

		CONFECÇÕES A. BRANCO LTDA

		361

		Ordinários

		80.209,40



		TOTAL

		R$ 130.149,60





A classificação da despesa com a compra de uniformes na função 12 -Educação não é um fato inédito ocorrido no Município de Vassouras. O Plenário já enfrentou a questão em Processos de mesma natureza referentes ao exercício de 2008, incluindo tais despesas no cálculo do gasto com educação, tendo ficado consignado, inclusive, entendimento de que tais despesas poderiam ser pagas com recursos do FUNDEB.


Entendo, portanto, desnecessário estender a discussão sobre a questão da classificação da despesa com a compra de uniformes, se de assistência social ou de educação, visto que o Plenário já decidiu a esse respeito. Desta forma, em discordância com o Corpo Técnico, entendo que tal valor não deva ser excluído do cômputo do total das despesas com educação.


Outrossim, alguns históricos apresentados na listagem obtida do SIGFIS não possibilitaram avaliar com exatidão a finalidade da despesa.


6.3.2) Cálculo do percentual mínimo da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino – art. 212 da CF.


No cálculo dos limites de Educação foram utilizadas as despesas vinculadas aos Impostos e Transferências Legais registradas na Função 12 visando à apuração do valor total dos gastos com as ações diretamente ligadas ao ensino.


		Descrição

		Valor (R$)

		Percentual



		Total dos Impostos

		27.203.806,05

		100%



		Valor gasto na manutenção e no desenvolvimento do ensino

		8.332.207,38

		30,63% do total dos impostos



		Valor mínimo de acordo com o artigo 212 da C.F

		6.800.951,51

		25% do total dos impostos



		Valor do FUNDEB gasto na remuneração do Magistério do Ensino Básico – mínimo 60%

		4.060.354,78

		79,58% dos recursos, na forma do art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07





Desta forma, constata-se:


- quanto ao estabelecido no art. 212 da Constituição Federal, que o Município respeitou o limite fixado; 


- quanto ao estabelecido no artigo 22 da Lei 11.494/07, que o Município cumpriu o limite mínimo de 60% em gastos com a remuneração de profissionais em efetivo exercício de suas atividades.

6.3.3) Do acompanhamento dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.


A seguir, apresento o valor das despesas empenhadas no exercício em exame com recursos do FUNDEB, bem como o saldo restante a empenhar, em face do que dispõe o artigo 21 da Lei Federal nº 11.494/07: 


		CÁLCULO DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB EM 2008



		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		(A) Recursos recebidos a título de FUNDEB no exercício de 2008

		5.093.514,90



		(B) Receita de Aplicação Financeira com FUNDEB no exercício de 2008

		8.899,78



		(C) Total das Receitas recebidas do FUNDEB no exercício de 2008 (A+B)

		5.102.414,68



		(D) Despesa empenhada com recursos recebidos do FUNDEB no exercício de 2008(1)

		5.051.232,31



		(E) Saldo a empenhar para o próximo exercício a título de FUNDEB (C-D)

		51.182,37



		(J) Percentual atingido (mínimo = 95%)  (D/C)

		98,99%





(Fonte: Demonstrativo relativo ao FUNDEB e Anexo Único, fls. 1304 e 642, respectivamente.)


Nota: (1) valor encontrado por meio da diferença entre o valor de R$ 5.119.454,99, conforme Quadro VII, fls. 1304,  e o valor de R$ 68.222,68, referente ao saldo a empenhar apurado no exercício de 2007 a título do FUNDEB (processo TCE/RJ nº 217.931-6/08).


Como se pode observar, o Município utilizou, neste exercício, 98,99% dos recursos recebidos do FUNDEB em 2008,  estando de acordo com o art. 21 da Lei 11.494 que estabelece que os recursos deste Fundo serão utilizados no exercício financeiro em que lhes forem creditados, podendo ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subseqüente, até 5% destes recursos. 


O saldo contábil da conta corrente vinculada ao FUNDEB, em 31.1208, é de R$ 1.893,14, de acordo com as Demonstrações Contábeis, o qual se coaduna com o extrato bancário, devidamente conciliado.


Cabe ainda destacar que o parecer do Conselho Municipal do FUNDEB sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo concluiu por emitir parecer favorável à aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2008, conforme previsto no artigo 24 da Lei n.º 11.494/07.


6.4) DESPESAS COM SAÚDE


As despesas com ações e serviços públicos de saúde devem corresponder a 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e §3º da CF, em consonância com o disposto no inciso III do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.


Procedendo à análise do cumprimento do dispositivo constitucional, a seguir apresento a situação do Município em relação aos gastos com saúde, tendo como base os Demonstrativos Contábeis e os Demonstrativos Consolidados extraídos do Sistema Contábil e/ou Administrativo/Financeiro.

Cálculo da Despesa com Saúde




DESCRIÇÃO


VALOR  (R$)


RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 


27.203.806,05 


RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE


14.956.605,47 


OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS


26.964.985,25 


(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (II) 


4.251.762,55 


TOTAL DAS RECEITAS  


64.873.634,22 


(A) DESPESAS COM SAÚDE 


20.838.865,36 


(B)


DESPESAS


CUSTEADAS


COM


OUTROS


RECURSOS


QUE


NÃO


IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS


CONSTITUCIONAIS E LEGAIS


14.881.869,43 


TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (III) (A-B)


5.956.995,93 


PERCENTUAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM GASTOS COM SAÚDE (III)/(I-II)


25,95%


RECEITAS


DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE




Da análise efetuada, verifica-se que o montante gasto com saúde no exercício de 2008 atingiu o previsto no inciso III do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.


A Lei Orgânica Municipal prevê, em seu artigo 158, § 2º, que o Município deverá gastar 10% da despesa orçamentária do Município com saúde. Assim, observa-se, no quadro a seguir, que o limite estabelecido na LOM foi respeitado:


		Despesa orçamentária fixada na LOA (A)

		52.329.959,49



		TOTAL DESPESAS COM SAÚDE apurada no quadro anterior (B)

		20.838.865,36



		PERCENTUAL APLICADO (B/A)

		39,82%





Impende destacar que, de acordo com a Decisão Plenária em Sessão de 20.12.07, nos autos do Processo TCE nº 115.525-4/07, a partir das Contas de Gestão do exercício de 2009, não será realizada a dedução da base de cálculo dos gastos com Saúde (impostos e transferência) da parcela das Transferências para o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. 


O Conselho Municipal de Saúde opinou pela aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2008, quanto à aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei 8.080/90.  


6.5) ROYALTIES 


O artigo 8º da Lei n.º 7.990, de 28.12.89, veda a aplicação dos recursos provenientes de royalties no quadro permanente de pessoal e no pagamento da dívida, excetuando o pagamento de dívida com a União, bem como a capitalização de fundos de previdência, conforme Lei Federal n.º 10.195/01.


De acordo com os Demonstrativos apresentados, a movimentação dos recursos de royalties no exercício pode ser resumida da seguinte forma:


		DESCRIÇÃO

		RECEITAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2008



		

		



		

		ANP 

		REGISTROS CONTÁBEIS



		I - Transferência da União

		6.817.600,56

		6.960.781,49



		      Compensação Financeira de Recursos Hídricos

		

		- 



		      Compensação Financeira de Recursos Minerais

		

		- 



		      Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo, Xisto e Gás Natural

		

		6.960.781,49 



		                  Royalties pela Produção (até 5% da produção)

		6.817.241,21

		- 



		                  Royalties pelo Excedente da Produção

		359,35

		- 



		                  Participação Especial

		

		- 



		                  Fundo Especial do Petróleo

		

		- 



		II - Transferência do Estado

		

		906.092,55 



		III - Outras Compensações Financeiras

		

		- 



		IV - Aplicações Financeiras

		

		40.153,98



		V – Total das Receitas (I + II + III + IV)

		

		7.907.028,02





   (Fonte: Quadro XI, Anexo 10 Consolidado e site da ANP, fls. 940 e 1137 e 1138, respectivamente.)

Como se verifica, há divergências entre as informações consignadas nos dados registrados na ANP e os evidenciados nos Demonstrativos Contábeis. 

		DESCRIÇÃO

		DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2008 -  VALOR (R$)



		

		DESPESAS CORRENTES

		DESPESAS DE CAPITAL



		

		Pessoal e Encargos (excluindo FGTS e INSS)

		Juros e Encargos da Dívida

		Outras Despesas Correntes

		Amortização da Dívida  (nota explicativa 

		Demais Despesas de Capital



		I - Transferência da União

		 

		 32.224,76

		 6.683.888,22

		 (*)99.286,26

		600.173,75 



		   Compensação Financeira de Recursos Hídricos

		 

		 

		 

		 

		 



		   Compensação Financeira de Recursos Minerais

		 

		 

		 

		 

		 



		   Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo, Xisto e Gás Natural

		 

		 

		 

		 

		 



		      Royalties pela Produção

		 

		 32.224,76

		 6.683.888,22

		 99.286,26

		600.173,75 



		      Royalties pelo Excedente da Produção

		 

		 

		 

		 

		 



		      Participação Especial

		 

		 

		 

		 

		 



		      Fundo Especial do Petróleo

		 

		 

		 

		 

		 



		II - Transferência do Estado

		 

		 

		924.782,12 

		 

		 



		III - Outras Compensações Financeiras

		 

		 

		 

		 

		 



		IV - Aplicações Financeiras

		 

		 

		 

		 

		 



		V - Total das Despesas (I + II + III + IV)

		 

		  32.224,76

		 7.608.670,34

		  99.286,26

		 600.173,75



		VI - Restos a Pagar pagos com recursos de Royalties

		 

		 

		 2.433.196,21

		 

		 





(Fonte: Quadro XII , fls. 941.)


Nota: o valor de R$ 99.286,26  é proveniente da amortização de dívida junto ao FGTS. 


Conforme informado no Quadro XII – Demonstrativo das Despesas Inerentes à Compensação Financeira Decorrentes da Exploração de Recursos Naturais, a amortização refere-se à dívida junto ao FGTS, no montante de R$ 99.286,26, que trata de exceção prevista na  Lei Federal n.º 10.195/01.


Ressalta-se que esta Corte de Contas, nos autos do Processo TCE-RJ n.º 250.364-8/04, manifestou-se no sentido de que não há impedimento quanto à utilização dos royalties para pagamento de despesas relativas ao FGTS e à Contribuição Patronal do Regime Geral de Previdência – INSS.


Da análise das informações constantes dos autos, pode-se concluir que o Município não aplicou recursos de royalties em pagamento de pessoal, conforme estabelecido na Lei Federal n.º 10.195/01.


6.6) VERIFICAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88


Os incisos I e III do §2º do artigo 29-A da Constituição Federal prevêem que o repasse à Câmara, em montante superior aos limites definidos no mesmo artigo, bem como o repasse a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária, constituem crime de responsabilidade do Prefeito Municipal. Assim, faz-se necessária a verificação do enquadramento ou não do Chefe do Executivo nesses dispositivos.


Verificação do Cumprimento do Inciso I, §2º do Artigo 29-A da CF/88


Seguindo os critérios do artigo 29-A da Constituição Federal, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar, em 2008, o percentual de 8% sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, observados os resultados do IBGE que estima a população do Município de Vassouras em 32.495 habitantes. 


LIMITE PREVISTO




RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2007


VALOR (R$)


(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS) 


ISS


678.749,18 


IPTU


651.749,03 


ITBI


158.659,46 


IRRF


375.326,04 


Taxas (1)


284.853,64 


Contribuição de Melhoria


0,00 


Dívida Ativa de Tributos


503.536,21 


Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos


124.107,76 


Multa e Juros de Mora de Tributos


48.149,54 


Receitas de Bens de Uso Especial (cemitério, mercado mun., etc)  (2)


0,00 


Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)  (3)


115.012,09 


Contribuição de Iluminação Pública (3)


703.797,43 


Subtotal (A)


3.643.940,38 


(B) TRANSFERÊNCIAS


FPM


8.353.769,47 


ITR 


20.911,67 


IOF-Ouro


0,00 


ICMS Desoneração - LC 87/96 


79.199,89 


ICMS 


10.734.445,47 


IPI - Exportação 


288.461,12 


IPVA 


762.016,53 


Subtotal (B)


20.238.804,15


(C) TOTAL (A+B)


23.882.744,53


Percentual previsto para o Município


8%


Limite do Repasse do Executivo para o Legislativo - 2008  


1.910.619,56




Cabe ressaltar que, conforme decisão recente no Processo 
TCE-RJ n.º 203.065-7/05, as Contribuições Previdenciárias, cobradas dos servidores para custeio dos Regimes Próprios de Previdência e Assistência, deverão ser excluídas do cômputo do cálculo do limite do artigo 29-A da CF, a partir do exercício de 2006, motivo pelo qual as mesmas não constam do quadro retro. Sendo assim, o atendimento ao  mandamento constitucional fica assim demonstrado:


Comparação do Limite Previsto com o Repasse Recebido



Em R$

		LIMITE DE REPASSE PERMITIDO

		REPASSE RECEBIDO AJUSTADO

		REPASSE RECEBIDO  ABAIXO DO LIMITE



		1.910.619,56

		1.910.274,51

		345,05






Em R$

		REPASSE RECEBIDO

		1.926.027,48



		(-) INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) 

		15.752,97



		REPASSE RECEBIDO AJUSTADO

		1.910.274,51





Verifica-se que o limite de repasse do Executivo para o Legislativo, em função do disposto no artigo 29-A da Constituição Federal, foi respeitado.  


Verificação do Cumprimento do Inciso III, §2º do Artigo 29-A da CF/88


A Lei Orçamentária e o Demonstrativo das Alterações Orçamentárias informam que o montante previsto para repasse ao Legislativo no exercício de 2008 totalizava R$ 2.040.000,00.


Em R$

		REPASSE FIXADO NA LOA

		REPASSE LIMITADO PELA CF

		REPASSE RECEBIDO 

		REPASSE RECEBIDO ABAIXO DO FIXADO



		2.040.000,00

		1.910.619,56 

		1.926.027,48

		113.972,52





Como é possível observar, o Orçamento da Câmara Municipal foi aprovado em patamar superior ao limite previsto no artigo 29-A da CRFB. No caso em epígrafe, não seria possível o atendimento ao inciso III, § 2º do artigo 29-A, sem antes contrariar a regra insculpida no inciso I do mesmo parágrafo, que tipifica como crime de responsabilidade o repasse efetuado a maior em relação aos limites expressos nos incisos do artigo retrocitado. 


7) VERIFICAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LRF


A Lei Complementar Federal nº 101/00, com o objetivo de garantir o equilíbrio das finanças públicas e a responsabilidade na gestão fiscal definida no § 1º do seu artigo 1º, estabeleceu normas para a transição de término de mandato dos titulares dos Poderes, objetivando não prejudicar Administrações posteriores onerando seus orçamentos.


Com esta finalidade, foram estabelecidas regras rígidas a serem observadas por ocasião do término de mandato dos gestores, das quais destaca-se a disposta em seu artigo 42, que veda, nos dois últimos quadrimestres do exercício, a assunção de 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.


Em Sessão Administrativa Extraordinária (Reservada) realizada  em 12 de março de 2002, o Conselho Superior de Administração desta Corte de Contas decidiu, por unanimidade, pela aprovação de entendimentos firmados pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Sergio F. Quintella, no processo TCE-RJ n.º 300.469-1/01.


Destaco, ainda, que a Deliberação TCE-RJ nº 248/08 instituiu, nos âmbitos estadual e municipal, o módulo “Término de Mandato” no Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS), disciplinando o encaminhamento dos elementos pertinentes à análise do cumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.


A avaliação deste dispositivo foi realizada por meio do SIGFIS – MÓDULO AUDITOR, sistema que extrai as informações do banco de dados encaminhado pelos municípios. Nesta ferramenta foram criadas tabelas com os dados necessários à verificação, permitindo que seja efetuada a análise de acordo com a metodologia aplicada.


A metodologia utilizada no presente exercício foi pautada nos entendimentos firmados nos autos do processo TCE-RJ n.º 300.469-1/01, nas decisões plenárias dos processos relativos às contas prestadas pelos municípios no exercício de 2004 e na decisão plenária proferida nas contas de gestão do Estado no exercício de 2006.


O Município encaminhou as bases de dados referentes ao Módulo Término de Mandato, na forma evidenciada a seguir,  intempestivamente, em desacordo com o § 1º do artigo 2º da Deliberação TCE-RJ nº. 248/08: 


		Unidades Gestoras

		1º Período                                                          Data Limite: 30/11/08

		2º Período                                        Data Limite: 15/02/09



		Prefeitura Municipal

		28/11/2008

		04/08/2009



		Câmara Municipal

		27/11/2008

		16/02/2009



		Fundo Municipal de Saúde

		Não encaminhou

		16/02/2009



		Fundo Municipal de Assistência Social

		28/11/2008

		27/02/2009



		Fundo de Previdência

		02/12/2008

		16/02/2009





No tocante ao resultado, as análises do Corpo Instrutivo, em relação ao artigo 42 da LRF, subsidiadas com as informações extraídas do banco de dados, permitiram demonstrar as seguintes informações:


Em R$

		Total das Disponibilidades Financeiras em 31/12/2008

		Total dos Encargos e das Despesas Compromissadas a Pagar em 31/12/2008

		Disponibilidade de Caixa– 31/12/2008



		853.090,58

		1.787.790,81

		(934.700,23)





		Total das Disponibilidades de Caixa em 31/12/2008

		Total das Obrigações de Despesa Contraídas – Art. 42 LRF

		Insuficiência de Caixa


Art. 42 –  31/12/2008



		(934.700,23)

		4.046.968,86

		(4.981.669,09)





O demonstrativo informa que não houve a observância ao estabelecido no artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00 pelo Poder Executivo.


Em resposta à Pauta Especial, foram prestadas novas informações pelo responsável pelas contas, e que serviram de base para o reexame da matéria, o qual apresento a seguir:


“3 - Descumprimento dos ditames do artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.


Defesa: O jurisdicionado informa à fl. 1516 que os dados presentes nas planilhas utilizadas para verificação do cumprimento de art. 42 da LRF apresentam inconsistências em relação aos dados informados no SIGFIS, o que ensejou a sua solicitação de retificação dos dados à administração atual por meio do ofício à fl. 1570.


O Prefeito declara que apurou junto à Prefeitura que não houve o processamento correto dos dados para a consolidação e, para não perder o prazo de atendimento à Pauta Especial, apresenta dados de análise do cumprimento do art. 42 da LRF com base em informações extraídas dos Demonstrativos Contábeis, onde apura uma suficiência de caixa da ordem de R$ 1.374.274,44, excluindo o Fundo de Previdência do Município.  


Análise: Como o jurisdicionado admite que somente os dados contábeis estão efetivamente corretos, entendemos que estes dados devam ser considerados em nossos cálculos.


Portanto, reanalisaremos o cumprimento do artigo 42 da LRF com base na documentação contábil presente nos autos, considerando também a planilha de Contratos Formalizados a Partir de 01/05/2008 extraída do SIGFIS – Módulo Término de Mandato (fls. 1461/1462). 


Desta forma, tomando por base a documentação mencionada, adotamos a seguinte sistemática de apuração:


· O Total das Disponibilidades Financeiras em 31/12/2008 será as disponibilidades líquidas e certas, existentes no final do exercício financeiro, registradas no Balanço Patrimonial Consolidado, excluído o saldo do RPPS, no montante de R$ 4.471.554,61, conforme demonstrado no quadro a seguir:


		DESCRIÇÃO

		CONSOLIDADO

		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

		VALOR SEM O RPPS



		Ativo Financeiro

		16.625.688,14

		12.154.133,53

		4.471.554,61





   (Fonte: Balanços Patrimoniais  Consolidado e do RPPS - fls. 1.254 e 891, respectivamente.)


· O Total dos Encargos e das Despesas Compromissadas a Pagar em 31/12/2008, de R$ 886.625,94: Representa o valor constante do Passivo Financeiro, excluído o saldo do RPPS, deduzido dos valores de Restos a Pagar Processados e Não Processados relativos ao exercício de 2008, conforme demonstrado no quadro a seguir:


Em R$

		DESCRIÇÃO

		B.P CONSOLIDADO

		PASSIVO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

		VALOR SEM O RPPS


(A)

		RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2008 (B)

		TOTAL DOS ENCARGOS E DAS DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR    (A – B)



		Passivo Financeiro

		3.174.599,36

		0,00

		3.174.599,36

		2.287.973,42 (1)

		886.625,94





(Fonte: Balanços Patrimoniais Consolidados e do RPPS - fls. 1.254 e 891, respectivamente.)


Nota:


(1) Valor obtido conforme quadro a seguir:


                                                                                                           Em R$

		RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2008  (A)

		RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2008 DO RPPS   (B)

		RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2008


(A – B)



		2.287.973,42*

		0,00

		2.287.973,42





* R$ 537.658,72 (RPP) + R$ 1.750.314,70 (RPNP) 


· O Total das Obrigações de Despesa Contraídas, de 
R$ 2.287.973,42 – Art. 42 LRF: Representa o montante relativo aos contratos celebrados a partir de 01/05/2008, conforme planilha de fls. 1461/1462, obtida por meio do SIGFIS – Módulo Término de Mandato, acrescida dos valores de Restos a Pagar Processados e Não Processados relativos ao exercício de 2008, conforme demonstrado no quadro a seguir:


Em R$


		RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2008


(A)




		CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DE 01/05/2008


(B)

		TOTAL DAS OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS


(A + B)



		2.287.973,42

		0,00

		2.287.973,42





(Fonte: Balanços Patrimoniais Consolidados e do RPPS - fls. 1.254 e 891, respectivamente, e Planilha às fls. 1461/1462).


Destacamos que não foram consideradas na avaliação as disponibilidades e obrigações que foram identificadas como relativas a recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), tendo em vista que as mesmas possuem destinação específica. 


Assim, verificamos os seguintes dados: 


Em R$

		Total das Disponibilidades Financeiras em 31/12/2008 


(A)

		Total dos Encargos e das Despesas Compromissadas a Pagar em 31/12/2008 


(B)

		Disponibilidade de Caixa– 31/12/2008 


(C) = (A) – (B)



		4.471.554,61

		886.625,94

		3.584.928,67





		Total das Disponibilidades de Caixa em 31/12/2008 


(C)

		Total das Obrigações de Despesa Contraídas – Art. 42 LRF 


(D)

		Suficiência de Caixa


Art. 42 –  31/12/2008


(E) = (C) – (D)



		3.584.928,67

		2.287.973,42

		1.296.955,25





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


Concluímos, portanto, pela exclusão da irregularidade analisada.”


Desta forma, após percuciente exame da matéria, acompanho a manifestação do Corpo Técnico no sentido de que restou comprovado, por meio dos elementos constantes dos autos, o atendimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.


8) SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA


A Lei 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes da Federação, tem como principal objetivo garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.


No tocante a este tópico, informou o Corpo Técnico o seguinte:


De acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Anexo V do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – fls. 1331, constatamos um resultado previdenciário superavitário da ordem de R$ 3.787.747,50, conforme exposição a seguir:


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

		4.909.152,90



		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

		1.121.405,40



		 SUPERÁVIT 

		3.787.747,50





Comparando este resultado com o apurado no exercício anterior, verifica-se trajetória previdenciária:


		EXERCÍCIO

		VALOR (R$)



		2005 (SUPERÁVIT)

		628.400,00



		2006 (SUPERÁVIT)

		1.790.500,00



		2007 (SUPERÁVIT)

		3.322.807,70



		2008 (SUPERÁVIT)

		3.787.747,50



		DIFERENÇA  2007- 2008

		464.939,80





(Fonte: Prestação de Contas de Administração Financeira de 2007 (Processo TCE/RJ nº 217.931-6/08) e  quadro acima.)


Cabe ressaltar que no exercício de 2008 houve o repasse das contribuições dos servidores e patronal conforme podemos verificar no Anexo 10 do Instituto de Previdência – fls. 886, apesar da contribuição patronal ser inferior em R$ 241.812,92 (R$ 1.516.346,55 – R$ 1.274.533,63), em desacordo com o artigo 40 da CF c/c o artigo 2º da Lei Federal 9.717/98, item de impropriedade quando da conclusão deste processo.


Quanto às demais questões relacionadas à Previdência, a legislação previdenciária vigente estabeleceu critérios básicos que os entes públicos devem observar para a constituição e manutenção de seus regimes próprios de previdência, critérios esses caracterizados por considerável complexidade no que diz respeito à metodologia de operacionalização por parte dos Poderes Executivos e de fiscalização a cargo dos Tribunais de Contas. Sendo assim, considerando ainda a ausência de elementos essenciais que possam instrumentalizar um exame mais detalhado acerca dessa matéria, remeteremos a análise do Sistema Previdenciário Municipal para as Prestações de Contas de Ordenadores de Despesas.”


9) PARECER PRÉVIO


Considerando, com fulcro no artigo 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 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 deste Tribunal de Contas e o subseqüente julgamento pela Câmara dos Vereadores não eximem 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 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;


Considerando que as presentes Contas de Gestão do Município, constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das Demonstrações técnicas de natureza contábil, foram elaboradas em 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 as despesas com a remuneração do magistério no ensino básico observaram o previsto no artigo 22 da Lei 11.494/07;


Considerando que os gastos com pessoal ativo e inativo se encontram de acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00;


Considerando a observância da Dívida Pública do Município nos termos da Resolução n.º 40/01, c/c a Lei Complementar Federal n.º 101/00;


Considerando que os gastos, com recursos próprios, com ações e serviços de saúde cumpriram o limite estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 29/00 c/c o inciso III, artigo 77 do ADCT;


Considerando a correta aplicação dos recursos dos royalties, em observância ao artigo 8º da Lei nº 7.990/89;


Considerando o atendimento ao artigo 29-A da Constituição Federal pelo Poder Executivo; 


Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 09.08.2008, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238, por maioria, deferiu a medida cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia do artigo 56 da Lei Complementar nº 101/00; e

Considerando que, face à decisão do Supremo Tribunal Federal, foram aqui analisadas as Contas de Gestão 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, exercício de 2008;

Face ao exposto e examinado, e em desacordo com o Corpo Instrutivo e o Ministério Público Especial junto ao Tribunal,


VOTO:


I – Pela EMISSÃO de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo do Município de Vassouras, referentes ao exercício de 2008, de responsabilidade do Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior, com as RESSALVAS e as DETERMINAÇÕES a seguir relacionadas:


RESSALVAS:


1) O valor do orçamento apurado não guarda paridade com o Anexo I da LRF - Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre de 2008, bem como com o Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado;


2) Ausência, nos decretos de abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, de metodologia de apuração da tendência do referido excesso, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;


3) Abertura de créditos adicionais com superávit financeiro de fonte de recurso vinculado ou não, sem a devida comprovação em Balanço Patrimonial do exercício anterior, em desacordo com o inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c o § 2º do mesmo dispositivo legal, e com o disposto no artigo 167, inciso V da Constituição Federal;


4) Publicação do Decreto nº 2679 com fundamento na LOA do exercício de 2006, quando o correto seria na LOA de 2007, e ausência de fundamentação legal para a suplementação por anulação parcial, no valor de R$ 32.000,00, inerente à publicação do Decreto nº 2686, contrariando o artigo 43 da Lei 4.320/64;


5) Divergência verificada na comparação da receita arrecadada registrada nos Demonstrativos Contábeis com o montante consignado no Anexo I do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2008;


6) O valor das Despesas informado no Anexo 11  - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, encontra-se divergente do montante consignado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2008;

7) Não cumprimento das metas previstas no Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias no que concerne ao resultado nominal e à dívida pública, contrariando os termos do artigo 59, inciso I da Lei Complementar Federal n.º 101/00;


8) Ausência de Ata da audiência pública que deveria ter ocorrido até o final do mês de setembro de 2008, visando avaliar o cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre do referido exercício, em descumprimento ao disposto no § 4º, art. 9º, da Lei Complementar nº 101/00;


9) O saldo da Dívida Ativa apurado no presente processo com base na Demonstração das Variações Patrimoniais divergiu daquele registrado no Balanço Patrimonial;

10) Não foi encaminhado relatório que evidencie as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e as demais medidas para o incremento das receitas tributárias, na forma do artigo 13 da LC n.º 101/00; 


11) As receitas resultantes dos impostos e transferências legais demonstradas nesta Prestação de Contas não se coadunam com as receitas consignadas no Anexo X – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2008;


12) Alguns históricos apresentados na listagem obtida do SIGFIS não nos possibilitam avaliar com exatidão a finalidade da despesa,visando verificar o seu enquadramento nos arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394/96;

13) Divergências de valores na classificação contábil dos royalties, quando do confronto dos dados registrados na Nota Técnica, extraída do site da Agência Nacional do Petróleo (ANP), com os evidenciados nos Demonstrativos Contábeis;


14) Encaminhamento intempestivo das bases de dados referentes ao Módulo Término de Mandato, em desacordo com o disposto no § 1º do artigo 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 248/08; 


15) O Valor do repasse da contribuição patronal é inferior ao valor da contribuição dos servidores ativos, descumprindo o inciso II, artigo 1º da Lei Federal 9.717/98;


16) O Setor de Controle Interno não adotou medidas de forma a elidir as falhas apontadas acima, em cumprimento ao seu papel disciplinado nos artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88.


DETERMINAÇÕES:


1) Proceder à abertura de créditos adicionais em conformidade com o disposto no artigo 167, inciso V da Constituição Federal e com os ditames da Lei nº 4.320/64;


2) Realizar as audiências públicas até o final dos meses de maio e setembro de 2008 e fevereiro de 2009 para avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, referente ao exercício de 2008, em atendimento ao disposto no §4º, do art. 9º, da Lei Complementar n.º 101/00; 


3) Envidar esforços no sentido de cumprir as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cumprimento aos termos do art. 59, inc. I da Lei Complementar Federal n.º 101/00;


4) Adotar providências no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e as demais medidas para o incremento das receitas tributárias, na forma do artigo 13 da LC n.º 101/00; 


5) Proceder aos ajustes necessários na classificação contábil dos royalties, visando adequar aos valores informados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP);


6) Na elaboração dos documentos contábeis, extracontábeis, relatórios da LRF (RREO e RGF) e Informes Mensais do SIGFIS, atentar para que os mesmos sejam completos, eliminando  eventuais divergências e omissões, de forma que permitam a interpretação dos resultados econômicos e financeiros, cumprindo o artigo 85 da Lei nº 4.320/64.

7) Cumprir efetivamente o disposto no inciso II, artigo 1º da Lei Federal 9.717/98, no sentido de que o valor da contribuição patronal seja igual ou maior ao valor da contribuição dos servidores ativos;


8) Para que o  Controle Interno da Prefeitura tome as devidas providências de forma a elidir as falhas apontadas nas ressalvas, em cumprimento do papel disciplinado nos artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88;


II – Por COMUNICAÇÃO ao atual Responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Vassouras, na forma do artigo 26 da Lei Complementar nº 63/90, para que tome ciência das ressalvas/determinações apontadas no relatório, e adote as devidas providências de forma a elidir as falhas ocorridas, em cumprimento aos artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88, bem como atente à necessidade de se evidenciar a classificação das receitas e despesas no maior nível de detalhamento possível, inclusive demonstrando as fontes de recursos, de modo que os Demonstrativos Contábeis contemplem as informações dispostas nos quadros extracontábeis que integram a presente prestação de contas;


III – Por COMUNICAÇÃO ao Sr. Renan Vinícius Santos de Oliveira, atual Prefeito Municipal de Vassouras, na forma do artigo 26 da Lei Complementar nº 63/90, para que seja alertado:


· quanto à decisão plenária exarada, em 20 de dezembro de 2007, no Processo TCE nº 115.525-4/07, que a partir das Contas de Gestão do exercício de 2009 não será realizada a dedução da base de cálculo dos gastos com Saúde (impostos e transferência) da parcela das Transferências para o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. 


IV – Por DETERMINAÇÃO à Inspetoria competente para que, com base no processo “cópia dos documentos” desta Prestação de Contas, que subsidiará a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, proceda à análise quanto ao cumprimento, por parte do Legislativo Municipal, do artigo 29-A da Constituição Federal e dos artigos 20 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal;


V – Pelo ARQUIVAMENTO dos Processos TCE/RJ nos   200.298-1/08, 203.158-8/09, 203.176-0/09,217.280-5/08, 223.767-7/08, 232.827-8/08, 232.829-6/08, 239.812-2/08, 239.814-0/08 e 244.426-6/08, referentes aos Relatórios impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que serviram de subsídio à análise das presentes contas.


GC-6,          


JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR


RELATOR


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS


PROCESSO NO 208.435-9/09


EXERCÍCIO DE 2008


PREFEITO: EURICO PINHEIRO BERNARDES JÚNIOR


PARECER PRÉVIO


O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, dando cumprimento ao disposto no inciso I do art. 125 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo o Relatório e o projeto de Parecer Prévio do Conselheiro-Relator, aprovando-os, e 


Considerando que as Contas do Município de VASSOURAS, relativas ao exercício de 2008, foram apresentadas a esta Corte, tendo como representante do Poder Executivo o Sr. EURICO PINHEIRO BERNARDES JÚNIOR;


Considerando, com base no artigo 125 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de competência deste Tribunal emitir parecer prévio sobre as Contas da Administração Financeira dos Municípios e sugerir as medidas convenientes para a final apreciação 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 deste Tribunal de Contas e o subseqüente julgamento pela Câmara dos Vereadores não eximem 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 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;


Considerando que as presentes Contas de Gestão do Município, constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das Demonstrações técnicas de natureza contábil, foram elaboradas em observância às disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas;


Considerando a abertura de créditos suplementares ou especiais com prévia autorização legislativa e com indicação dos recursos correspondentes, de acordo com o inciso V, artigo 167 da Constituição Federal;


Considerando que os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino atenderam ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, bem como as despesas com a remuneração do magistério no ensino básico observaram o previsto no artigo 22 da Lei 11.494/07;


Considerando que os gastos com pessoal ativo e inativo se encontram de acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00;


Considerando a observância da Dívida Pública do Município aos termos da Resolução n.º 40/01, c/c a Lei Complementar Federal n.º 101/00;


Considerando que os gastos, com recursos próprios, com ações e serviços de saúde cumpriram o limite estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 29/00 c/c o inciso III, artigo 77 do ADCT;


Considerando a correta aplicação dos recursos dos royalties, consoante o artigo 8º da Lei nº 7.990/89;


Considerando o atendimento ao artigo 29-A da Constituição Federal pelo Poder Executivo; 


Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 09.08.2008, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238, por maioria, deferiu a medida cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia do artigo 56 da Lei Complementar nº 101/00; e

Considerando que, face à decisão do Supremo Tribunal Federal, foram aqui analisadas as Contas de Gestão 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, exercício de 2008;

Considerando, finalmente, o voto do Conselheiro-Relator,


RESOLVE:


Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação, pela Câmara Municipal, das Contas de Administração Financeira do Chefe do Poder Executivo do Município de VASSOURAS, Sr. EURICO PINHEIRO BERNARDES JÚNIOR, referentes ao exercício de 2008, com as RESSALVAS e as DETERMINAÇÕES constantes do Voto.


SALA  DAS SESSÕES,         de                           de  2009.


Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco


PRESIDENTE


Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior


RELATOR


Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL junto ao Tribunal


_________________________________________________________________________________________________________________________


JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR


CONSELHEIRO-RELATOR
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Plan1


			RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS


			Impostos			Total  100%  (1)


			I - Diretamente Arrecadados			2,410,216.18


			IPTU			746,452.40


			IRRF			538,271.09


			ITBI			235,790.46


			ISS			889,702.23


			II - Receita de Transferência da União			10,584,788.84


			FPM			10,463,332.48


			ITR			41,684.67


			IOF-Ouro			0.00


			ICMS Desoneração - LC 87/96			79,771.69


			III - Receita de Transferência do Estado			13,620,842.42


			ICMS			12,406,208.98


			IPI - Exportação			370,302.11


			IPVA			844,331.33


			IV - Outras Receitas Correntes do Município			587,958.61


			Dívida Ativa dos Impostos Municipais			453,450.92


			Multa e Juros de Mora de Impostos Municipais			31,598.92


			Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos Municipais			102,908.77


			V - Total das receitas resultantes dos Impostos e Transferências Legais (I+II+III+IV)			27,203,806.05


			RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO


			I - FUNDEB									5,102,414.68


			Transferências Multigovernamentais									5,093,514.90


			Aplicações Financeiras									8,899.78


			II - Transferência do FNDE (acrescida de aplicação financeira)									1,031,400.24


			III - Outras Receitas Vinculadas à Educação (acrescida de aplicação financeira)									0.00


			IV - Total das Receitas de Educação									6,133,814.92
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Plan1


			DESCRIÇÃO			VALOR  (R$)


			RECEITAS


			RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)			27,203,806.05


			RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE			14,956,605.47


			OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			26,964,985.25


			(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (II)			4,251,762.55


			TOTAL DAS RECEITAS			64,873,634.22


			DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE


			(A) DESPESAS COM SAÚDE			20,838,865.36


			(B) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS QUE NÃO IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			14,881,869.43


			TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (III) (A-B)			5,956,995.93


			PERCENTUAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM GASTOS COM SAÚDE (III)/(I-II)			25.95%










_1307257811.xls

Plan1


			RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2007			VALOR (R$)


			(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS)


			ISS			678,749.18


			IPTU			651,749.03


			ITBI			158,659.46


			IRRF			375,326.04


			Taxas (1)			284,853.64


			Contribuição de Melhoria			0.00


			Dívida Ativa de Tributos			503,536.21


			Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos			124,107.76


			Multa e Juros de Mora de Tributos			48,149.54


			Receitas de Bens de Uso Especial (cemitério, mercado mun., etc)  (2)			0.00


			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)  (3)			115,012.09


			Contribuição de Iluminação Pública (3)			703,797.43


			Subtotal (A)			3,643,940.38


			(B) TRANSFERÊNCIAS


			FPM			8,353,769.47


			ITR			20,911.67


			IOF-Ouro			0.00


			ICMS Desoneração - LC 87/96			79,199.89


			ICMS			10,734,445.47


			IPI - Exportação			288,461.12


			IPVA			762,016.53


			Subtotal (B)			20,238,804.15


			(C) TOTAL (A+B)			23,882,744.53


			Percentual previsto para o Município			8%


			Limite do Repasse do Executivo para o Legislativo - 2008			1,910,619.56
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