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INTRODUÇÃO 
 

Trata o presente processo da Prestação de Contas da Gestão do Município de 
Vassouras, que abrange as contas dos Poderes Executivo e Legislativo, relativa ao 
exercício de 2005, encaminhada a esta Corte de forma tempestiva. 
 

O Chefe do Poder Executivo e o Presidente do Poder Legislativo foram, 
respectivamente, os Srs. Altair Paulino de Oliveria Campos  e Renan Vinicius Santos de 
Oliveira. 
 

Segundo dados existentes no Sistema de Controle e Acompanhamento de 
Processos deste Tribunal (SCAP), a Administração Municipal de Vassouras no exercício de 
2005 era constituída dos órgãos elencados a seguir: 
 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 Prefeitura Municipal de Vassouras 
 Câmara Municipal de Vassouras 
 Fundo Municipal de Saúde 
 Fundo Municipal de Assistência Social 
 Fundo Municipal de Previdência 

 
 

ANÁLISE DO CORPO INSTRUTIVO E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
Em virtude desta Prestação de Contas não se encontrar revestida de toda a 

documentação exigida nas Deliberações desta Corte e demais legislações pertinentes, o 
Plenário fixou, em sessão de 16/05/2006, prazo de 20 (vinte) dias, através do processo TCE 
nº 211.712-2-06 (Ofício Regularizador), para que a Prefeitura Municipal de Vassouras 
procedesse a regularização. 
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Em atendimento à decisão plenária foram encaminhados os elementos 
constitutivos do Documento TCE-RJ n.º 16.008-8/06. 

  
O Anexo 1, às fls. 635/642, elenca todos os documentos encaminhados 

que fundamentam o presente relatório. 
 

A 2ª IRE efetuou exame das Contas e sugeriu, às fls. 959/963, a emissão de 
Parecer Prévio Contrário às contas do Poder Executivo e Parecer Prévio Favorável às 
contas do Poder Legislativo. As irregularidades que ensejaram a sugestão de Parecer 
Prévio Contrário foram as seguintes: 

 
“ IRREGULARIDADES 

 
1) O Município não obedeceu o limite mínimo de 60% de aplicação dos recursos do 

FUNDEF em gastos com a remuneração de profissionais em efetivo exercício de suas atividades, 
conforme estabelecido no §5º, art. 60 do ADCT c/c o art. 7º da Lei Federal n.º 9.424/96; 

 
2) O Descumprimento do disposto no inciso III, §2º do art. 29-A da Constituição Federal, 

em virtude do repasse à Câmara a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.” 
 
A SUM, às fls. 636, a SGE, às fls. 638, e o Douto Ministério Público, às fls. 639, 

manifestam-se no mesmo sentido do apontado pela 2ª IRE. 
 
Foi o processo publicado em pauta especial no diário oficial do Estado (DORJ I), a 

fim de assegurar que o interessado pudesse prestar novos esclarecimentos, tendo em vista 
a sugestão de Parecer Prévio Contrário do Corpo Instrutivo. 

 
Após a citada publicação, foi efetuada vista do presente processo e, logo após, 

deram entrada neste Egrégio Tribunal de Contas, sob a forma do Documento TCE/RJ n.º 
30.918-9/06, novos elementos, a fim de esclarecer as irregularidades apontadas pelo Corpo 
Instrutivo, as quais deram origem à sugestão de Parecer Prévio Contrário às Contas do 
Poder Executivo. Diante da nova documentação a 2ª IRE efetuou reexame das Contas e 
sugeriu a emissão de Parecer Prévio Favorável às contas do Poder Executivo e Parecer 
Prévio Favorável às contas do Poder Legislativo 

 
A SUM, às fls. 708/709, a SGE, às fls. 710, e o Douto Ministério Público, às fls. 

711, manifestam-se no mesmo sentido do apontado pela 2ª IRE. 
 
É o Relatório 
 
É parte integrante deste voto a análise do Corpo Instrutivo de fls. 595/635 e 

696/707, naquilo que com este não conflite. 
 
A análise abordou os aspectos orçamentários, financeiros, patrimoniais, contábeis 

e de componentes patrimoniais (Dívida Ativa, Dívida Flutuante e Dívida Fundada), e as 
questões legais relativas à Educação, Gastos com Pessoal, Saúde, Royalties, Situação 
Previdenciária e Controle Interno. 
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Além dos aspectos acima, foram abordadas as demais exigências da Lei 

Complementar n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), cuja fiscalização está disposta 
na Deliberação TCE/RJ n.º 218/00 (alterada pela Deliberação TCE/RJ n.º 222/02). 

 
Cabe mencionar que o Corpo Instrutivo, ao longo de sua análise, apontou algumas 

falhas de natureza formal, as quais constarão como Ressalvas e Determinações em meu 
Voto. 

 
Destaco a seguir os fatos mais relevantes apontados pelo Corpo Instrutivo, 

efetuando seguidamente minhas constatações. 
 

CONSISTÊNCIA ENTRE OS DADOS DO SIGFIS E OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 
 
O Corpo Instrutivo efetuou a verificação da consonância dos dados inseridos no 

Sistema Integrado de Gestão Fiscal com os demonstrativos contábeis constantes nesta 
Prestação de Contas. 

 
O objetivo deste confronto é garantir a veracidade das informações encaminhadas 

pelo jurisdicionado, permitindo, no caso de quaisquer diferenças, que os responsáveis sejam 
alertados para tomarem as providências cabíveis quanto ao saneamento das mesmas. 

 
Às fls. 598, foi destacado o seguinte em relação ao referido confronto de 

informações: 
 

“1)    DA  CONSISTÊNCIA    ENTRE   OS    DADOS   DO  SIGFIS   E    DOS DEMONSTRATIVOS 
CONTÁBEIS 

 
Os dados relativos às receitas e às despesas, base para apuração dos limites 

constitucionais e legais, registrados nos Anexos 2 da Lei Federal  
n.º 4.320/64 referente a cada Unidade Gestora são os seguintes: 
 

  Em R$ 
ANEXO 2 DA LEI FEDERAL N.º 4.320/64 

RECEITAS/DESPESAS 
PM CM FMS FMAS FPM   TOTAL 

Tributárias 1.850.535,08    1.850.535,08
Transferências Correntes 21.657.590,64 8.213.622,74 261.265,26  30.132.478,64

Pessoal e Encargos 10.176.716,49 659.047,06 3.226.121,31 321.061,90 143.617,85  14.526.564,61
(Fonte: Anexo 2, Anexo 15 ,fls.158/178 e 233 – Prefeitura, Anexo 2, fls. 308/309 – Câmara, Anexo 2, fls. 262/267 – FMS, Anexo 2, fls. 238/243 – 
FMAS, Anexo 2, fls. 285/291 - FPM) 

 
A comparação com o Anexo I do Relatório Resumido da Execução Orçamentária fica assim 

demonstrada: 
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Em R$ 

RECEITAS/DESPESAS ANEXO I DO RREO ANEXO 2 DA L.F. 4.320/64 DIFERENÇA 

Tributárias 1.624.700,00 1.850.535,08 -225.833.08
Transferências Correntes 31.420.000,00 30.132.478,64 1.287.521,36

Pessoal e Encargos 14.525.800,00 14.526.564,61 764,61
(Fonte: Anexos RREO ,fls.572/582) 
 

Do exame efetuado, podemos constatar a falta de consistência entre os dados 
apresentados no Balanço Orçamentário (Anexo I do RREO) com aqueles constantes do 
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei Federal n.º 
4.320/64), impropriedade esta que será considerada quando da conclusão do processo. ” 

 
DA CONSOLIDAÇÃO 

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

devem conter os resultados gerais da gestão de todos os órgãos e entidades dos Poderes 
do Município, assim como dos fundos. 

 
Cabe ainda destacar o determinado na Lei Complementar Federal n.º 101/00, no 

inciso III do artigo 50 que dispõe sobre a escrituração e consolidação das Contas, a saber: 
 
“As demonstrações contábeis compreenderão isolada e conjuntamente as 
transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração 
direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente” (grifo 
meu) 

 
O Corpo Instrutivo, à fl. 599, informou o seguinte em relação à matéria: 
 
“Os dados contábeis apresentados foram consolidados pelo Município abrangendo todas as 

entidades da administração direta e indireta, conforme disposto na Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, bem 
como na LRF, os quais foram devidamente confrontados com as cópias das demonstrações contábeis 
enviadas às fls.558/325 não apresentando divergências. ” 

 
Ressalta-se que a análise individual das contas das entidades da Administração 

direta e indireta será efetuada nos respectivos processos de Ordenadores de Despesas. 
 

ORÇAMENTO, DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E PLANO PLURIANUAL 
 
Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias 
 
O exame da correta elaboração das peças orçamentárias ocorre nos respectivos 

processos de envio obrigatório a esta Corte de Contas. Em consulta ao “Sistema de 
Controle e Acompanhamento de Processos – SCAP”, constatamos a remessa dos mesmos. 
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Lei Orçamentária Anual 
 
O orçamento do Município de Vassouras para o exercício de 2005, foi aprovado 

pela Lei dos Orçamentos Anuais, n.º 2.113, de 09.12.2004, estimando a receita no valor de 
R$ 35.086.340,00 e fixando a despesa no mesmo montante. 

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

créditos adicionais e suplementares até o limite de 2% (dois por cento) do total do 
orçamento (art. 4º). 

 
Por intermédio da Lei Municipal n.º 2.131/05, publicada em 29 de julho de 2005, foi 

posteriormente autorizado: 
 

1. Abrir créditos adicionais e suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total 
da despesa fixada no orçamento (art. 1º); 

 
2. Efetuar Operações de Crédito por Antecipação da Receita, nos limites e condições 

previstas na legislação em vigor (art. 2º). 
 
Assim, foram fixados os seguintes limites: 
 

Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

TOTAL DA DESPESA FIXADA/RECEITA ESTIMADA 35.086.340,00 
LIMITE PARA EFETUAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA --- 
LIMITE PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E SUPLEMENTARES: 
 

• 2 % (dois por cento) do total da despesa fixada, até 28 de julho/05; 
• 10 % (dez por cento) do total da despesa fixada, até 31 de dezembro/05. 

 
 

701.726,80 
3.508.634,00 

(Fonte: LOA,fls. 410-A) e Lei 2131/05 (fls. 509). 
 
Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias, em razão da abertura de 

créditos adicionais, resultando um orçamento final de R$ 35.883.615,60, que representa um 
acréscimo de 2,27% em relação ao orçamento inicial. 

 
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO 

 
DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) ORÇAMENTO INICIAL 35.086.340,00
(B) ALTERAÇÕES 7.121.286,60
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES 6.740.400,00
CRÉDITOS ESPECIAIS 380.886,60

(C) ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES 6..324.011,00

(A+B-C) ORÇAMENTO FINAL 35.883.615,60

 
Observamos que o orçamento final, apurado acima, guarda paridade com aquele 

apresentado no Balanço orçamentário consolidado acostado às fls. 558. 
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Verificamos os seguintes totais de decretos de abertura de créditos adicionais em 
relação ao valor previsto nas leis autorizativas: 

 
  R$ 

LEIS AUTORIZATIVAS VALOR PERMITIDO PARA ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL 

TOTAL DOS DECRETOS NÃO COMPUTADAS 
AS EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA 

Lei Orçamentária – n.º 2113/04 – fls. 410-A – 2% da 
despesa fixada 701.726,80 597.900,00

Lei Orçamentária alterada pela Lei n.º 2131/05, fls. 501 
– 10 % da despesa fixada 3.508.634,00 3.399.400,00

Lei n.º 2121/05 - fls. 68 v  156.000,00 –  Convênio
4.320,00 – Anulação 

156.000,00 –  Superávit
4.320,00 - Anulação

Lei n.º 2122/05 – fls. 69 27.000,00 – Convênio
2.560,00 - Anulação

27.000,00 –  Superávit
2.560,00 - Anulação

Lei n.º 2123/05 – fls. 69 14.275,60 – Convênio
531,00 - Anulação

14.275,60 –  Superávit
531,00 - Anulação

Lei n.º 2124/05 – fls. 69 v 26.200,00 - Anulação 26.200,00 – Anulação

Lei n.º 2125/05 – fls. 69 v 530.000,00 - Anulação 530.000,00 - Anulação
LEI 2132/05, de 02/08/2005, fls. 495 1.225.000,00 – Anulação 1.225.000,00 - Anulação
LEI 2141/05, de 07/12/05, fls. 463 150.000,00 – Anulação 150.000,00 – Anulação
LEI 2144/05, de 16/12/05,  fls. 463 v 850.000,00 - Anulação 850.000,00 - Anulação
LEI 2147/05, de 26/12/06, fls. 436 600.000,00 - Superávit 600.000,00 – Superávit
Resolução n.º 685/04 (*) 136.000,00 - Anulação 136.000,00 - Anulação

TOTAL 7.230.520,60 7.121.286,60
(*) a Resolução n.º 685/04 não foi encaminhada, apesar de solicitada no ofício regularizador, assim consideramos como valor permitido a soma 
daqueles verificados nos respectivos decretos. 

 
Do quadro acima, podemos concluir que a abertura de créditos adicionais no 

montante de R$ 7.121.286,60, encontra-se dentro do limite estabelecido nas leis 
autorizativas acima relacionadas, observando o preceituado no inciso V, art. 167 da 
Constituição Federal. 

 
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
O Corpo Instrutivo informa, às fls. 603/606: 
 
“1.3.1) Receitas 
 
A Receita Arrecadada no exercício foi de R$ 33.315.712,16, portanto, abaixo da previsão que 

era de R$ 35.086.340,00 , gerando, em conseqüência, uma variação negativa de R$ 1.770.627,84, que 
representa um decréscimo percentual de 5,05% em relação ao total da arrecadação prevista. 

 
Cabe ressaltar que o valor da Receita Prevista evidenciada no Balanço Orçamentário 

Consolidado (fls. 558), diverge do valor apresentado na LOA (fls. 410). 
 
No que se refere às Receitas Próprias, o montante arrecadado foi inferior a expectativa 

evidenciada no Orçamento conforme se demonstra: 
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   Em R$ 

2004 2005 RECEITAS 
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTO ARRECADAÇÃO 

TRIBUTÁRIAS 1.490.504,98 2.250.000,00 1.850.535,08
PATRIMONIAIS 130.845,15 564.000,00 300.542,92
AGROPECUÁRIA 1.152,00 5.000,00 0,00
SERVIÇOS 466.041,99 548.000,00 606.676,17
CONTRIBUIÇÕES 902.200,01 1.305.000,00 1.323.203,16
OUTRAS 27.723.158,41 30.414.340,00 29.234.754,83
TOTAL 30.713.902,54 35.086.340,00 33.315.712,16
(Fonte:Processo TCE nº 210.172-7/05, LOA, fls. 410, Anexo 15 ,fls.325) 
 

Cabe destacar o comportamento das Receitas Tributárias que apresentaram um déficit de 
arrecadação da ordem R$ 399.464,92 e correspondem a 5,555% da receita total. Em comparação com 
a arrecadação do exercício de 2004 observa-se um crescimento de 24,15%.  

 
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF dedica seção específica para a renúncia de receitas 

e caracteriza-a como anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. 

 
De acordo com o demonstrativo de fls.562 não houve concessão ou ampliação de 

incentivos fiscais do qual tenha decorrido renúncia de Receita. Também não consta do anexo de 
metas fiscais estimativa referente a esta política pública.  

 
Além das receitas arrecadadas em decorrência do seu poder de tributar, o Município 

recebeu transferências que atingiram R$ 30.132.478,64. 
 
Não é novidade o fato das Receitas de Transferência constituírem a mais significativa fonte 

de recursos do Município, respondendo por  90,44% da receita arrecadada. Nota-se ainda um 
crescimento, em valores nominais de  3,12% em relação ao exercício de 2004.

 
1.3.2) Despesas 
 
Quanto às Despesas, cabe destacar que houve execução orçamentária de R$ 30.220.743,36 

no exercício de 2005, ou 84,21% dos créditos autorizados. Em comparação com o exercício de 2004, a 
Despesa Orçamentária teve uma retração igual a 8,47%, conforme quadro abaixo: 

 
 Em R$ 

2004 2005 DESPESAS 
EXECUÇÃO ORÇAMENTO EXECUÇÃO 

DESPESAS CORRENTES 26.973.489,10 - 28.412.855,04 
DESPESAS DE CAPITAL 6.045.477,69 - 1.807.888,32 
INVESTIMENTOS 5.632.148,89 - 1.029.257,48 
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 - 0,00 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 413.328,80 - 778.630,84 
TOTAL 33.018.966,79 **35.883.615,60 30.220.743,36 
(Fonte: Anexo12 – fls. 558, Anexo 15 do Processo 210.172-7/05, Anexo 15 ,fls.325) 
** Despesa fixada já considerando as alterações orçamentárias Não foi possível segregar o valor por categoria econômica. 
 

As Despesas Correntes, que estão relacionadas com a manutenção e funcionamento dos 
serviços públicos em geral, totalizaram R$ 28.412.855,04 e corresponderam a 94,02% da despesa total 
do exercício.  
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As Despesas de Capital, referentes a investimentos em infra-estrutura, aquisição de bens e 
direitos e amortização do principal da dívida fundada, atingiram R$ 1.807.888,32, representando 5,98% 
da despesa total do exercício. 

 
Os Investimentos realizados pelo Município no exercício de 2005 totalizaram R$ 

1.029.257,48, representando 56,93% das despesas de capital. Nota-se que os investimentos, 
significaram 3,41% da despesa total do exercício. Em 2004 os investimentos foram de R$ 5.632.148,89 
correspondendo a 17,06% da despesa total. Observa-se a redução dos investimentos em relação ao 
exercício de 2004. 

 
1.3.3) Resultado Orçamentário 
 
Segundo o Balanço Consolidado, no exercício de 2005 a diferença entre as receitas e 

despesas orçamentárias resultou num superávit de R$ 3.094.968,80, conforme apresentado no quadro 
a seguir  

 
 Em R$ 

DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA CONSOLIDADO 

RECEITAS ARRECADADAS 33.315.712,16 - 33.315.712,16

DESPESAS REALIZADAS 30.220.743,36 - 30.220.743,36

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 3.094.968,80 - 3.094.968,80
(Fonte: Anexos 12 ,fls.558) 

 
Faz-se oportuno destacar que no “Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada” 

(Anexo X – Lei Federal n.º 4.320/64), verificamos a utilização de nomenclaturas que não especificam o 
tipo de recurso previsto, ou sem o desdobramento das subcontas de receitas, impossibilitando, em 
alguns casos, verificar se os recursos legalmente vinculados foram utilizados para atender o objeto 
de sua vinculação, conforme parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar Federal n.º 101/00: 
 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO (OUTRAS) – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 619.455,96 
OUTRAS RECEITAS - CORRENTES 586.909,38 
OUTRAS RECEITAS –  CAPITAL 84.424,64 

(Fonte: Anexo 10 ,fls.199/202) 
 
1.3.4) 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, onde 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). 

 
O Anexo de Metas Fiscais não integrou a lei de diretrizes orçamentárias, tendo em vista que 

o Município de Vassouras possui menos de 50.000 habitantes, sendo facultado elaborar o Anexo de 
Metas e Riscos Fiscais, conforme disposto no art. 63, inciso III da LRF,. Desta forma estaremos 
considerando como meta para o exercício as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento. 
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Apresentamos a seguir quadro demonstrativo contendo as metas consideradas e a 
execução da receita e despesa orçamentárias. 

 
 Em R$ 

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTO RREO 6º BIMESTRE/05 

RECEITA TOTAL 35.086.340,00 33.192.300,00 

DESPESA TOTAL 35.086.340,00 30.215.200,00 

(Fonte: LOA e Anexo I RREO,fls.410 e 572/573) 
 

Quanto ao item receita total, verifica-se que o montante realizado no exercício foi inferior à 
meta estabelecida no Orçamento.  

 
No tocante às despesas, verifica-se que o montante empenhado foi inferior à meta prevista 

no Orçamento. 
 
Conforme declarado às fls. 555, o Município tem população inferior a 50.000 habitantes e 

estava dispensado de realizar audiência pública, quadrimestralmente no exercício de 2005.” 
 

GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
 
GESTÃO FINANCEIRA 
 
As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos transferidas do exercício de 2004, 

que totalizaram a importância de R$ 2.365.886,43, passaram, em 31.12.05, a ser de R$ 
4.340.783,75, constatando-se, portanto, um acréscimo das disponibilidades da ordem de 
83,47%.  

 
O Balanço Patrimonial registra um Ativo Financeiro da ordem de R$ 4.340.783,75 e 

um Passivo Financeiro de R$ 2.838.927,05, concluindo-se pela existência de superávit 
financeiro de R$ 1.501.856,70. Em relação ao exercício de 2004 houve redução 24,56% do 
superávit financeiro, que alcançou, naquele exercício o montante de  R$ 1.990.728,13. 

 
Cabe destacar que este é o primeiro ano da gestão do Sr. Altair Paulino de Oliveira 

Campos  a frente do Município de Vassouras e que este gestor conseguiu manter suas 
contas equilibradas, dando continuidade ao superávit financeiro herdado do exercício 
anterior. 

 
Sendo assim, o Município alcançou o equilíbrio financeiro necessário ao 

atendimento do §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.   
 
GESTÃO PATRIMONIAL 
 
A 2ª IRE informa, às fls. 607/609: 
 
“O resultado patrimonial do exercício de 2005 pode ser assim demonstrado: 
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DESCRIÇÃO VALOR (R$) 
VARIAÇÕES ATIVAS 42.744.518,72 
VARIAÇÕES PASSIVAS 37.986.486,78 
RESULTADO PATRIMONIAL – SUPERÁVIT 4.758.031,94 
(Fonte: Anexo 15 ,fls.325) 

 
Este resultado conduziu o Município a um Ativo Real Líquido, conforme demonstrado a 

seguir: 
 

 
DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO - 2004 4.762.944,66 
SUPERÁVIT – 2005 4.758.031,94 
ATIVO REAL LÍQUIDO – 2005 9.520.976,60 
(Fonte: Processo 210.172-7-05) 

 
Cabe ressaltar que o valor acima apurado diverge do de R$ 9.093.093,75, apresentado no 

Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 324). 
 

2.2.1) Índice de Liquidez 
 
O Índice de Liquidez Corrente serve para mostrar a capacidade financeira de que dispõe o 

Município para saldar suas obrigações de curto prazo, considerando as suas disponibilidades 
financeiras mais o realizável, que constituem o seu Ativo Financeiro. 

 
ATIVO FINANCEIRO (R$) PASSIVO FINANCEIRO (R$) ÍNDICE 

4.340.783,75 2.838.927,05 1,53% 
 
O índice apresentado demonstra que o Município dispunha de R$1,53 (um real e cinqüenta 

três centavos) para cada R$1,00 (um real) de compromissos ao final do exercício de 2005. 
 
2.2.2) Da Dívida Ativa  
 

A evolução da inscrição, cobrança e cancelamento da Dívida Ativa municipal referente 
ao último exercício da gestão anterior bem como do exercício em análise está demonstrada na tabela 
a seguir: 

 
  R$ 

EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO COBRANÇA CANCELAMENTO SALDO 
2004 3.164.296,23 994.900,90 499.553,19 0,00 3.659.643,94 
2005 3.659.643,94 420.207,51 597.056,40 0,00 3.482.795,05 
(Fonte: Processo TCE 210.172-7/05, Anexos 14 e 15 ,fls.325/326) 

 
 
A inscrição da Dívida Ativa alcançou 10,30% do total da receita própria  arrecadada que foi 

de R$ 4.080.957,33.  
  

A cobrança da Dívida Ativa  representou 16,31% do saldo inscrito até 2004. 
 
Cabe destacar que a cobrança da Dívida Ativa no exercício de 2005 foi superior em 19,52% 

aquela do exercício de 2004. 
 
o Relatório  de fls. 561, informa algumas a providências adotada no âmbito da Fiscalização 

das receitas e no combate à sonegação. Entretanto não ficou evidenciado no mesmo a quantidade e 
os valores das ações ajuizadas para cobrança de dívida ativa.  
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Quanto às providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à 
sonegação providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação 
foi declarado às fls. 556, que a administração não adotou medidas para alcançar os resultados 
previstos nas metas bimestrais 
 

2.2.3) Preservação do Patrimônio Público 
 
A preservação do patrimônio público deve ser um dos princípios da gestão fiscal 

responsável. Nesse sentido, passamos a verificar o cumprimento das exigências estabelecidas nos 
art. 44 e  45 da LRF.  

 
Conforme o Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos – 

Anexo XIV do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – fls. 580, verificamos que a 
inexistência de receita de capital derivada de alienação de bens. Este fato foi ratificado através do 
Anexo 15, às fls. 325. 

 
No que se refere ao art. 45, a preocupação fundamental é com as obras inacabadas, que 

oneram a administração pública e reduzem a eficiência do gasto público. 
 
Foi encaminhado às fls. 557 o Relatório dos Projetos Concluídos e em Conclusão, contendo 

identificação, data de início, data de conclusão e percentual de realização física. Analisando o 
relatório verificamos que foram concluídos  100% dos projetos herdados da gestão anterior.” 

 
DÍVIDA PÚBLICA 

 
A Dívida Pública é constituída pela Dívida Flutuante, Dívida Fundada Interna e 

Dívida Fundada Externa, sendo que a Flutuante corresponde os compromissos de curto 
prazo, enquanto que as Dívidas Fundadas Interna e Externa referem-se às obrigações de 
médio e longo prazos. 

 
Conforme inciso I do artigo 30 da Lei Complementar n.º 101/00 o Senado Federal 

deverá limitar o montante da dívida consolidada dos Municípios, cumprindo o que 
estabelece o inciso VI do artigo 52 da Constituição, bem como de limites e condições 
relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo.  Para tal foi editada a Resolução n.º 
40/01. 

 
Segundo esta Legislação a dívida consolidada líquida do Município ao final do 

décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de 
publicação desta Resolução (21.12.2001), não poderá exceder, a 1,2 (um inteiro e dois 
décimos) vezes a receita corrente líquida. 

 
Conforme o mencionado pelo Corpo Instrutivo às fls. 610, foi apurado que, tanto 

nos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004 como em todos os semestres de 2005, o limite 
previsto no inciso II, artigo 3º da Resolução nº 40/01 do Senado Federal – 120% da RCL foi 
respeitado pelo Município. 
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OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
 
As exigências gerais para a formalização do pleito de contratação de operações de 

créditos estão previstas no artigo 32 da Lei Complementar n.º 101/00, a saber: 
 
1. Existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da 
lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; 
 
2. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes 
da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receitas; 
 
3. Observância dos limites e condições fixados pelo artigo 7º da Resolução n.º 
43/01, publicada em 21.12.01 pelo Senado Federal – 16 % da Receita Corrente 
Líquida; 
 
4. Atendimento do disposto no inciso III do artigo 167 da Constituição 
Federal/88; 

 
“III – a realização de operações de créditos que excedam o 
montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas 
mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade 
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta”  

 
Conforme o Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo IV do Relatório de 

Gestão do 2º semestre de 2005 (fls. 586), constata-se que o Município não contraiu 
operações de crédito no exercício. 

 
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

O valor aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino encontra-se acima 
do limite mínimo de 25% imposto pelo art. 212 da Constituição Federal, assim como o 
montante gasto no Ensino Fundamental atende ao estabelecido pela Emenda Constitucional 
n.º 14/96, conforme análise do Corpo Instrutivo às fls. 611/617, através da qual elaborei o 
seguinte demonstrativo: 
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DESCRIÇÃO Valor R$ Percentual 
Total dos Impostos e Transferências 18.552.490,93 100,00% 
Valor Gasto na Manutenção e no Desenvolvimento do 
Ensino 

4.685.533,63 25,00% 

Valor Mínimo, de acordo com o Art. 212 da Constituição 
Federal  

4.685.533,63 25,00% 

Valor Gasto no Desenvolvimento do Ensino Fundamental  4.685.533,63 100% 
Valor Mínimo, de acordo com Art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (60% de 25%) 

2.782.873,64 15,00% 

 
O Corpo Instrutivo, às fls. 617, destacou a seguinte divergência entre os 

percentuais apurados e os apresentados no Anexo X do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária: 

 
   % 

DESCRIÇÃO APURADO NA PC APURADO NO ANEXO X DO 
RREO DIFERENÇA 

DESPESAS COM ENSINO - CAPUT DO ARTIGO 212 
DA CF/88 25 28,10 3,10 

DESPESA COM ENSINO FUNDAMENTAL - CAPUT 
DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 100 111,39 11,39 

DESPESA NA REMUNERAÇÃO DOS 
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 59 72,94 13,94 

(Fonte: Anexo X RREO ,fls.588/589) 
 

FUNDEF – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização do 

Magistério – FUNDEF foi criado e regulamentado pela Lei Federal n.º 9.424 de 24.12.96 e 
pelo Decreto n.º 2.264 de junho de 1997, tendo sido implantado nacionalmente em 1º de 
janeiro de 1998.  Através de sua implantação passa a existir uma subvinculação de recursos 
para o ensino fundamental, introduzindo critérios de distribuição e partilha de recursos entre 
os governos estaduais e municipais, conforme número de alunos atendidos em cada rede 
de ensino. 

 
A movimentação ocorrida no exercício com os recursos do FUNDEF se resume a 

seguir: 
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DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) SALDO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO ANTERIOR A TÍTULO DE FUNDEF 33.488,95

(B) RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FUNDEF NO EXERCÍCIO DE 2005  ***3.206.161,79

(C) RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM FUNDEF NO EXERCÍCIO DE 2005 11.104,28

(D) DESPESA PAGA COM O FUNDEF NO EXERCÍCIO DE 2005 (INCLUSIVE OS RESTOS A PAGAR DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES) 3.200.217,93

(E) SALDO CONTÁBIL PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO A TÍTULO DE FUNDEF (A+B+C-D) **50.537,09

(Fonte:Quadro VIII ,fls.389) 
**Difere do Quadro VII, porque neste foi calculado incorretamente. 
***Diverge do apresentado no Anexo 10 

 
O total recebido a título do FUNDEF foi maior que o gasto realizado na manutenção 

e desenvolvimento do ensino fundamental. 
 
O Saldo apurado a partir do Quadro VII,  não confere com a conciliação(R$ 

55.377,77) de fls. 543 ,da conta corrente vinculada ao FUNDEF nº 58021-X, da agência nº 
812-5, do Banco do Brasil S.A. em 31.12.05. 

 
Cabe-nos ainda destacar que o parecer do Conselho Municipal do FUNDEF (fls. 

553/554) sobre a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo, concluiu pelo 
parecer favorável as contas do FUNDEF. 

 
Às fls. 617, o Corpo Instrutivo informa: 
 
“- quanto ao estabelecido no §5º, art. 60 do ADCT c/c o art. 7º da Lei Federal n.º 9.424/96 que 

o Município não obedeceu o limite mínimo de 60% de aplicação dos recursos do FUNDEF em gastos 
com a remuneração de profissionais em efetivo exercício de suas atividades.” 

O jurisdicionado presta alguns esclarecimentos através do Doc. TCE/RJ nº 30.918-9/06 
quanto a irregularidade apontada, os quais foram analisados pelo Corpo Instrutivo, às fls. 697/700, 
conforme transcrito a seguir: 

1) O Município não obedeceu ao limite mínimo de 60% de aplicação dos recursos do 
FUNDEF em gastos com a remuneração de profissionais em efetivo exercício de suas atividades, 
conforme estabelecido no §5º, art. 60 do ADCT c/c o art. 7º da Lei Federal n.º 9.424/96; 

 
O Corpo Instrutivo, às fls. 697/700, efetuou análise dos novos esclarecimentos 

trazidos pelo jurisdicionado, conforme transcritos a seguir: 
 
“O Anexo Único do artigo 1º, inciso III, da Deliberação nº 210/99 enviado na Prestação de 

contas foi elaborado de forma incorreta, pois apenas discriminou no quadro os valores iguais ao 
empenhado em cada dotação, não levando em consideração os gastos com pessoal, à conta dos 60% 
com recursos do FUNDEF, empenhados e pagos em 2005 na dotação 3.1.90.11.02.0000.” 

Foram encaminhados às fls. 671/692, um novo Anexo Único e demonstrativo dos valores 
adicionados nos gastos com pessoal à conta dos 60%. 
Com base no esclarecimento acima e comparando o Anexo Único encaminhado às fls. 552, e o 
encaminhado às fls. 671, constatamos que parte da remuneração classificada inicialmente à conta de 
40% dos recursos do FUNDEF, na realidade tratava-se de remuneração de professores do ensino 
fundamental. 
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Desta forma, procederemos a seguir, uma nova análise dos gastos com a Educação: 
 

QUADRO RESUMO DAS DESPESAS COM  ENSINO 
DESCRIÇÃO VALOR  (R$)

VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS (Impostos + Transferências) (19) 2.290.684,62 

Despesas no Ensino Fundamental 2.290.684,62 
Inativos pagos com recursos próprios registrados em outra função 0,00 
VINCULADAS AO FUNDEF, no Ensino Fundamental 3.200.217,93 

Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental 2.025.522,07 
Outras Despesas no Ensino Fundamental 1.174.695,86 
DEMAIS VINCULAÇÕES 575.992,10 

Contribuição Social do Salário Educação 476.441,66 
Operações de Crédito
Outros Recursos Vinculados à Educação 99.550,44 

   Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
   Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
   Programa de Garantia de Renda Mínima - PGRM
   Programa Supletivo - Recomeço
   Convênios
   Fontes Diversas 99.550,44 
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 6.066.894,65 

 (22)
 (23)

(24)
 (25)

(26)

VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS (Impostos + Transferências) 582.124,92 

Ensino Médio (12.362)
Ensino Profissional (12.363)
Ensino Superior (12.364)
Ensino Infantil (12.365) 34.866,58 

   Despesas com Educação Infantil registradas na função 12.365 34.866,58 
   Inativos, relativos ao Ensino Infantil, pagos com recursos próprios registrados em outra função 0,00 
Educação de Jovens e Adultos (12.366)
Educação Especial (12.367) 17.200,00 
Subfunções Atípicas registradas na função 12 530.058,34 
Subfunções Típicas de Educação registradas nas demais funções
Inativos pagos com recursos próprios registrados em outra função, exceto Ensino Infantil
DEMAIS VINCULAÇÕES 33.923,84 

Contribuição Social do Salário Educação
Operações de Crédito
Outros Recursos Vinculados à Educação 33.923,84 

   Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
   Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
   Programa de Garantia de Renda Mínima - PGRM
   Programa Supletivo - Recomeço
   Convênios
   Fontes Diversas 33.923,84 
TOTAL DAS DESPESAS COM OUTRAS MODALIDADES DE ENSINO 616.048,76 

Despesas com Ensino Fundamental

Despesas com Outras Modalidades de Ensino
(21)

 (20)

(Fonte: Anexo Ùnico, Anexo 8 e Quadro V ,fls.671, 195 e 391) 
Os valores demonstrados no quadro acima, foram extraídos do Anexo Único e do Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64, com exceção da do 
valor relativo a Contribuição Social do Salário Educação, uma vez que os valores constantes do Quadro V divergem do demonstrativo 
contábeis.  
Não utilizamos o valor do Quadro VII, tendo em vista que não consta do mesmo o valor segregado da Educação. 
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 

DESCRIÇÃO VALOR

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 18.552.490,93 
Receitas de Impostos 2.171.795,97 
      Impostos (1)

 (2)

(3+4)

(5)
 (6)

 (7)
 (8)

 (10)
 (11)

(12)

(13)
 (14)

 (15)
 (16)

 (17)
(18)

  (19)
) (20)

  (21-20)

) (22)
(23)

(24)
(25)

(26)

1.735.145,35 
      Dívida Ativa dos Impostos 399.749,18 

      Multas, Juros e Outros Encargos de Impostos e Dívida Ativa dos Impostos 36.901,44 
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 16.380.694,96 
      Cota-Parte FPM (85%) 5.140.600,38 
      Transferência Financeira ICMS-Desoneração (85%) 119.073,27 
      Cota-Parte ICMS (85%) 7.964.700,31 
      Cota-Parte IPI-Exportação (85%) 148.859,81 
      Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II) 2.359.982,43 
      Cota-Parte ITR (100%) 21.265,35 
      Cota-Parte IPVA (100%) 626.213,41 
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 3.952.943,83 
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF 3.195.057,51 
Cota-Parte Contribuição Social do Salário Educação 540.951,44 
Transferência do FNDE 205.830,60 
Transferência de Convênio Destinadas a Programa de Educação 0,00 
Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação 0,00 
Outras Receitas Vinculadas à Educação 11.104,28 
TOTAL DAS RECEITAS (I+III-II) 20.145.452,33 

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 2.872.809,54 
Despesas com Ensino Fundamental (IV) 2.290.684,62 
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (V 34.866,58 
Outras Despesas com Ensino 547.258,34 
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VI) 3.200.217,93 
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (VII 2.025.522,07 
Outras Despesas no Ensino Fundamental  1.174.695,86 
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  476.441,66 
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  0,00 
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO  99.550,44 
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (VIII) 6.649.019,57 
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
(IX) = [(IV+V+II) 4.685.533,63 

PERCENTUAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88 --> MÍNIMO DE
25% (IX)/(I)]

0,25 

PERCENTUAL DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL -CAPUT DO
ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 --> MÍNIMO DE 60%   [(IV+II)/ (Ix0,25)] 1,00 

PERCENTUAL DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO
FUNDAMENTAL- § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 --> MÍNIMO DE 60% (VII/VI) 0,63 

RECEITAS

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO

LIMITES
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Desta forma, constatamos: 
 
- quanto ao estabelecido no art. 212 da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal 

que o Município aplicou 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, respeitando o limite 
estabelecido; 
 

- quanto ao estabelecido na Emenda Constitucional n.º 14/96 que o Município aplicou 100% 
na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, respeitando o limite estabelecido; 

 
- quanto ao estabelecido no §5º, art. 60 do ADCT c/c o art. 7º da Lei Federal n.º 9.424/96 que 

o Município obedeceu o limite mínimo de 60% de aplicação dos recursos do FUNDEF em gastos com 
a remuneração de profissionais em efetivo exercício de suas atividades. 

 
Comparando-se os percentuais acima apurados com aqueles apresentados no Anexo X do 

RREO da Deliberação TCE-RJ n.º 222/02, temos: 
 

  % 

DESCRIÇÃO APURADO NA PC APURADO NO ANEXO X DO 
RREO DIFERENÇA 

DESPESAS COM ENSINO - CAPUT DO ARTIGO 212 
DA CF/88 25 28,10 3,10 

DESPESA COM ENSINO FUNDAMENTAL - CAPUT 
DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 100 111,39 11,39 

DESPESA NA REMUNERAÇÃO DOS 
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 63 72,94 9,94 

(Fonte: Anexo X RREO ,fls.588/589)” 
 
Desta feita, resta comprovado que não houve IRREGULARIDADE no presente 

item. 
 

APURAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL PARA FINS DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 
 
Conforme o apontado pelo Corpo Instrutivo à fl. 619, nos três quadrimestres do 

exercício de 2005, as despesas com pessoal do Município de Vassouras ficaram DENTRO 
do limite estabelecido no artigo 19 da Lei Complementar n.º 101/2000, observada à 
repartição dos limites globais de que trata o inciso III, artigo 20 do mesmo diploma legal, a 
saber: 

Percentual aplicado com Pessoal – exercício de 2005 
  % 

DESCRIÇÃO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

PODER EXECUTIVO 41,14 43,01 

PODER LEGISLATIVO 2,47 2,03 

TOTAL 43,61 45,04 
Fonte: ProcessoS TCE/RJ nº 205.203-7-06 e 205.278-2-06 ( RGF 2º Semestre. da Prefeitura e Câmara Municipal) 

 
Conforme podemos constatar os Poderes Executivo e Legislativo respeitaram o 

limite estabelecido no artigo 19 da LRF, nos três quadrimestres do exercício de 2005. 
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GASTOS 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, em consonância 
com o disposto no inciso III e § 4º do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, a saber: 

 
“Art. 77 – Até o exercício de 2004, os recursos mínimos aplicados nas 
ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes: 
(...) 
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, 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; 
(...) 

§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 
198, § 3º, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste 
artigo.” 

 
Da análise dos cálculos efetuados pelo Corpo Instrutivo (fls. 620), verifica-se que o 

montante gasto com saúde no exercício de 2005 foi de 16,00% sendo cumprido, portanto, o 
previsto inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 
Ao comparar o percentual apurado com aquele apresentado no Anexo XVI do 

RREO da Deliberação TCE-RJ nº 222/02, foi apurada a seguinte divergência: 
 

Em R$ 
DESCRIÇÃO 

 
 

APURADO NESTE PROCESSO APURADO NO ANEXO XVI 
do RREO DIVERGÊNCIAS 

DESPESAS COM SAÚDE - ARTIGO 77 DO ADCT 
16 19,78 3,78 

(Fonte: Anexo XVI ,fls.581/582)  
 
Vale ressaltar que a Lei Orgânica Municipal prevê em seu artigo 158, § 2º, que o 

Município deverá gastar no mínimo 10% da despesa orçamentária com saúde, tendo 
cumprido o percentual previsto.  

 
O Conselho Municipal de Saúde através do Parecer acostado às fls. 349/372 

opinou pela aprovação da Prestação de Contas dos recursos destinados a ações e serviços 
públicos de saúde. 
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A cópia do Plano de Saúde do Município consta às fls. 341/348. Cabe ressaltar que 
não foi possível verificar se as despesas realizadas com saúde no âmbito do Município, de 
forma geral, contempladas no Plano de Saúde. Tendo em vista que este se apresenta de 
forma genérica.  

 
O Prefeito declara que participa de Consórcio Administrativo Intermunicipal, na 

forma do art. 10 da Lei Federal n.º 8.080/90, sendo o Município de Engenheiro Paulo de 
Frontin sede do consórcio. 

 
Conforme o Demonstrativo do Cálculo da Emenda Constitucional n.º 29/00 (quadro 

II) às fls. 384, não houve  receita do Consórcio Intermunicipal de Saúde. 
 
 

ROYALTIES 
 
 
O artigo 8º da Lei nº 7.990, de 28.12.89 veda a aplicação dos recursos 

provenientes de royalties no quadro permanente de pessoal e no pagamento da dívida, com 
exceção aberta pela Lei Federal nº 10.195/01, para pagamento da dívida com a União, bem 
como para capitalização de fundos de previdência. 

 
O Corpo Instrutivo, às fls. 621/624, procedeu o exame da utilização dos recursos 

provenientes de royalties, concluindo que foi observada a legislação pertinente, conforme 
transcrito abaixo: 

 
“De acordo com o Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas inerentes à 

Compensação Financeira decorrentes da Exploração de Recursos Naturais – quadro IX – fls. 397, a 
movimentação dos recursos de royalties no exercício pode ser resumida da seguinte forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TCE/RJ 
PROCESSO N.º 210.738-9/06 
RUBRICA             FLS.  

 
 
 
 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

RECEITAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

I - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO 74.539.53

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS 
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS NATURAL 

ROYALTIES PELA PRODUÇÃO 
ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO 
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 74.539.53
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 

II - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 529.265,56

COTA-PARTE ROYALTIES PELA PRODUÇÃO (25% DA QUOTA PRODUÇÃO DO ESTADO) 529.265,56

III - OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0,00

IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS  (Anexo 10) 7,171,00 

V - TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III+IV) 610.976,09 

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

I -  DESPESAS CORRENTES 51.831,30 

PESSOAL E ENCARGOS 
JUROS E ENCAGOS DA DÍVIDA 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.831,30

II -  DESPESAS DE CAPITAL 443.123,35 

INVESTIMENTOS 443.123,35
INVERSÕES FINANCEIRAS 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 

III - TOTAL DAS DESPESAS (I+II) 494.954,65
(Fonte: Quadro IX e Anexo 10 ,fls.397 e 199/202) 

 
  

Dos recursos recebido a título de royalties, constatamos que não houve Transferências 
Financeiras às entidades, conforme evidencia o Quadro X, às fls. 569. 

 
  

Em R$ 
DESPESAS 

CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 
UNIDADE GESTORA 

BENEFICIADA COM O REPASSE 
Pessoal e 
Encargos 

Juros e 
Encargos da 

Dívida 

Outras 
Despesas 
Correntes 

Investimentos Inversões 
Financeiras 

Amortização da 
Dívida 

 Prefeitura Municipal     51.831,30 443.123,35    
           
           

TOTAL   51.831,30 443.123,35  

 (Fonte: Quadro XI ,fls.568) 
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Dos quadros acima, podemos concluir que o Município de Vassouras não aplicou recursos 
de royalties em pagamento de pessoal e em de dívidas não excetuadas pela Lei Federal n.º 10.195/01. 
Entretanto essa posição não pode ser  ratificada no exame do Demonstrativo da aplicação dos 
recursos dos royalties por natureza de despesa (fls. 401), uma vez que esse demonstrativo não foi 
preenchido corretamente. 

 
Adicionalmente, procederemos à apuração de possível utilização de recursos de royalties 

nas vedações previstas, na forma abaixo, donde extrairemos as devidas conclusões: 
  
Pessoal 
 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 
(A) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO 32.424.800,00
(B) RECEITA DE ROYALTIES 610.976,09
(C) RECEITA CORRENTE SEM ROYALTIES (A-B) 31.813.824,00

(D) TOTAL DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL 14.526.564,61

(E) SOBRA DAS RECEITAS CORRENTES SEM ROYALTIES 17.287.259,39

(Fonte: Tópico II, item 1 e tópico III, item 3 deste processo 
 

Tendo tido uma sobra das receitas sem royalties, concluímos que não existiram indícios de 
utilização de royalties para pagamento de pessoal. 

 
Dívida 
  
Com relação ao pagamento de dívida com recursos dos royalties à analise é semelhante a 

efetuada com pessoal, conforme demonstramos: 
 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 
(A) RECEITA TOTAL DO MUNICÍPIO 33.315.712,16
(B) RECEITA DE ROYALTIES 610.976,09
(C) RECEITA TOTAL SEM ROYALTIES (A-B) 32.704.736,07

(D) TOTAL DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÍVIDAS 784.967,88

(E) SOBRA DA RECEITA TOTAL SEM ROYALTIES 31.919.768,19

(Fonte: Anexo 15 ,fls.325) 
 

Tendo tido uma sobra das receitas sem royalties, concluímos que não existiram indícios de 
utilização de royalties para pagamento de dívida. 

 
Quanto ao saldo financeiro de royalties, verificamos que o extrato bancário evidenciando a 

situação em 31.12.2005 e sua respectiva conciliação não encontram consonância com o informado no 
quadro XII  e nos Balanços Financeiro e Patrimonial, conforme se demonstra: 
  

Em R$ 

UNIDADE GESTORA SALDO EM  31.12.2005 
EXTRATO/CONCILIAÇÃO. 

SALDO EM 31.12.2005 
QUADRO XII 

Prefeitura Municipal 10.953,73 110.078,14
 

TOTAL 10.953,73 110.078,14
(Fonte: conciliação, extrato e Quadro XII ,fls.394//396 e 400)” 
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VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 29-A DA CF/88 
 
PREFEITURA 
 
Os incisos I e III do § 2º do art. 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. 

 
O Corpo Instrutivo às fls. 626/627, efetuou a seguinte análise do presente item: 
 

“Limite Previsto 
 
 
 

  
Em R$ 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2004 VALOR 

(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS) 2.771.467,16 

ISS 395.170,90 

IPTU 723.318,36 

IPBI 110.003,36 

IRRF 190.913,86 

TAXAS (1) 71.098,50 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 

DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS 440.603,13 

MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS 1.291,79 

MULTA E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS 456,25 

RECEITAS DE BEM DE USO ESPECIAL (CEMITÉRIO, MERCADO MUN. ETC) (2) 0,00 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (3) 351.084,36 

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (3) 487.526,65 

(B) TRANSFERÊNCIAS 15.192.543,94 

FPM 5.210.399,51 

ITR 26.107,79 

ICMS LEI 87/96 140.520,18 

ICMS 9.078.392,33 

IPVA 588.572,65 

IPI EXPORTAÇÃO 148.551,48 

(C) TOTAL 17.964.011,10 

PERCENTUAL PREVISTO PARA O MUNICÍPIO 8 

LIMITE DO REPASSE DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO - 2005 1.437.120,89 
(Fonte: Anexos 10, Prefeitura e Instituto de Previdência. 2004,fls.590/594) 
(1) Inclusive a Taxa de Poder de Polícia – Ver voto Processo TCE n.º 261.314-8/02 
(2) Receitas de Mercado Municipal,  de cemitério, de aeroporto, de terra dos silvícolas, conforme voto proferido no Processo TCE n.º 
261.314-8/02 
(3) Receitas incluídas em virtude do voto proferido no Processo TCE n.º 210.512-9/04 
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Outrossim, vale ressaltar que conforme decisão recente no Processo TCE-RJ n.º 
203.065-7/05 foi determinada que 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. 
 

Comparação do Limite Previsto com o Repasse Recebido 
 

  
Em R$ 

LIMITE DE REPASSE PERMITIDO REPASSE RECEBIDO (1) REPASSE RECEBIDO ABAIXO DO LIMITE 

 1.437.120,89 1.090.602,72  346.518,17 
(Fonte:  Anexos 11 e 13  ,fls.315/317 e319) 

  
(1) corresponde ao total do repasse, não computados os gastos com inativos (aposentado e pensionista) do Legislativo, face  à exclusão 
determinada no artigo 29-A da Constituição Federal/88. (1.110.550,57 – 19.947,85) 
 

Verificamos, de acordo com o quadro anterior, que o limite de repasse do Executivo para o 
Legislativo, em função do disposto no art. 29-A da Constituição Federal, monta em R$ 1.437.120,89. 
Contudo, ao compararmos este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, 
constatamos que o limite foi respeitado.   

 
 

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

Acordemente com a Lei Orçamentária e com o Demonstrativo das Alterações 
Orçamentárias, verificamos que o montante previsto para repasse ao Legislativo no exercício de 2005 
montava em R$ 1.360.000,00.  

 
Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 319 e 

315/317, constatamos o repasse a menor, conforme se demonstra:  
  

Em R$ 
REPASSE FIXADO NA LOA REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO ABAIXO  DO FIXADO 

1.360.000,00 ** 1.090.602,72 269.397,28 
(Fonte: LOA, processo 203 747-7/05) .
** 1.384.000,00 – 24.000,00 

 
Considerando que o inciso III, §2º do art. 29-A da Constituição Federal prevê o repasse em 

relação à proporção fixada na Lei Orçamentária, faz-se necessário verificar se a proporção inicial foi 
observada no final do exercício, da forma a seguir: 

 
 Em R$ 

DESCRIÇÃO 
REPASSE INICIAL DA CM PREVISTO NA 

LOA 
(A) 

DESPESA INICIAL 
TOTAL FIXADO NA LOA 

(B) 
PROPORÇÃO 

(A)/(B) 

CÁLCULO DA PROPORÇÃO INICIAL 
1.360.000,00  35.086.340,00 

0,03876

DESCRIÇÃO REPASSE REAL EFETUADO À CÂMARA 
(A) 

DESPESA FINAL 
AUTORIZADA (LOA + 

ALTERAÇÕES) 
(B) 

PROPORÇÃO 
(A)/(B) 

CÁLCULO DA PROPORÇÃO FINAL 1.090.602,72  35.883.615,60 0.03039

 
Do disposto, constatamos o não atendimento ao mandamento constitucional. 
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Adicionalmente, conferimos que o valor da despesa empenhada pelo Legislativo foi 

superior ao repasse recebido, conforme se pode observar às fls. 319.” 
 

O Corpo Instrutivo, às fls. 700/702, efetuou análise dos novos esclarecimentos 
trazidos pelo jurisdicionado, conforme transcritos a seguir: 

 
“2) O Descumprimento do disposto no inciso III, §2º do art. 29-A da Constituição Federal, 

em virtude do repasse à Câmara a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. 
 
Transcreveremos a seguir, parte da defesa apresentada às fls. 656: 
 
“No item 6.1.2, o TCE/RJ encontrou o valor de R$ 1.384.000,00 ... como montante total para 

as despesas fixadas para a Câmara Municipal ... ocorre que o montante aprovado foi de R$ 
1.424.000,00 ... incluso o valor de R$ 24.000,00 ... para aposentados e Pensionistas”. 

 
“Nos itens 6.1.1 e 6.1.2 o TCE/RJ encontrou o valor de R$ 1.090.602,72 ... como repasse 

recebido pela Câmara Municipal, já descontado o valor de R$ 19.947,17 ... pagos a aposentados e 
pensionistas ... ocorre que a Prefeitura Municipal repassou o montante total de R$ 1.417.136,61 ... 
conforme demonstrativo”. 

 
“Para explicar a diferença encontrada pelo TCE/RJ e o efetivo repasse realizado pelo 

Executivo informamos que durante o exercício de 2005 o Chefe do Poder Legislativo , de maneira 
espontânea, devolveu recursos ...  conforme comprovamos com fotocópias dos depósitos em anexo, 
que em vez de ser contabilizado de forma que identificasse esta devolução, foi deduzido do montante 
do repasse, ocasionando um interpretação de um repasse a menor”. 

 
Quanto à divergência no montante total das despesas fixadas para a Câmara Municipal, 

constatamos que ocorreu em virtude do texto da Lei nº 2.113 – LOA, encaminhada às fls. 410A, 
evidenciar apenas o valor de R$ 1.384.000,00 relativos a Despesa Corrente. Entretanto, ao 
consultarmos o Anexo 2 da referida Lei, acostado às fls. 32 do Processo TCE/RJ nº203.747-7/05, 
verificamos o valor de R$ 40.000,00 para despesas de capital, perfazendo um total de R$ 1.424.000,00, 
que utilizaremos em nossa análise.  

 
No que tange ao repasse recebido pela Câmara Municipal, ratificamos  as razões de defesas 

do jurisdicionado através do Demonstrativo dos Repasses, do Razão de contabilidade e dos 
documentos de arrecadação Municipal, às fls. 658/662 e 667/670, documentos estes que comprovam o 
repasse de R$ 1.417.136,61 da Prefeitura Municipal e uma devolução espontânea da Câmara no valor 
de R$ 306.586,04. 

 
Ressaltamos que em nossa metodologia de cálculo, independente da forma de como esses 

valores são contabilizados, utilizamos como repasse recebido o valor líquido, ou seja, o total 
repassado deduzido das devoluções. Que no caso em questão perfaz um total de R$ 1.110.550,57. 

 
Destarte, considerando toda documentação encaminhada, reanalisaremos, a seguir, o 

cumprimento do Inciso III, §2º do Artigo 29-A da CF/88. 
 

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

Acordemente com a Lei Orçamentária e com o Demonstrativo das Alterações 
Orçamentárias, verificamos que o montante previsto para repasse ao Legislativo no exercício de 2005 
montava em R$ 1.400.000,00.  
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Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 319 e 
315/317, constatamos o repasse a menor, conforme se demonstra:  
  

Em R$ 
REPASSE FIXADO NA LOA REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO ABAIXO  DO FIXADO 

1.400.000,00 ** 1.090.602,72*** 309.397,28 
(Fonte: Anexo 2 da LOA, processo 203.747-7/05, fls.32) 
** 1.424.000,00 – 24.000,00 
*** 1.110.550,57 – 19.947,85, 

 
Considerando que o inciso III, §2º do art. 29-A da Constituição Federal prevê o repasse em 

relação à proporção fixada na Lei Orçamentária, faz-se necessário verificar se a proporção inicial foi 
observada no final do exercício, da forma a seguir: 
  

Em R$ 
DESCRIÇÃO 

REPASSE INICIAL DA CM PREVISTO NA 
LOA 
(A) 

DESPESA INICIAL 
TOTAL FIXADO NA LOA 

(B) 
PROPORÇÃO 

(A)/(B) 

CÁLCULO DA PROPORÇÃO INICIAL 
1.400.000,00  35.086.340,00 

0,03990

DESCRIÇÃO REPASSE REAL EFETUADO À CÂMARA 
(A) 

DESPESA FINAL 
AUTORIZADA (LOA + 

ALTERAÇÕES) 
(B) 

PROPORÇÃO 
(A)/(B) 

CÁLCULO DA PROPORÇÃO FINAL 1.090.602,72  35.883.615,60 0.03039

 
Do disposto, constatamos que a proporção inicial não foi observada. 
 
Entretanto, apesar do valor da despesa empenhada pelo Legislativo se superior em R$ 

156,63 (1.110.707,20 – 1.110.550,57)  ao repasse líquido recebido, conforme se pode observar às fls. 
319, constatamos, através da documentação encaminhada, que a Câmara devolveu espontaneamente 
à Prefeitura Municipal o valor de R$ 306.586,04, evidenciando, desta forma, que os recursos 
transferidos foram suficientes para atender às necessidades de funcionamento do Legislativo. 

 
Desta feita, resta sanada a presente IRREGULARIDADE. 
 
CÂMARA 
 
Seguindo os critérios do artigo 29-A da Constituição Federal, o total da despesa do 

Poder Legislativo Municipal em 2005, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os 
gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 5%, relativo ao somatório da 
receita tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos art. 158 e 159, 
efetivamente realizado no exercício anterior.  A Câmara também não deverá gastar mais de 
70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus 
Vereadores. 

 
Verifica-se que a Câmara Municipal de Vassouras observou os limites 

constitucionais, conforme análise do Corpo Instrutivo: 
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“6.2.1) Verificação do Cumprimento do Caput do Artigo 29-A da CF/88 
 

Comparação do Limite Previsto com a Despesa Total do Poder Legislativo  
 
 

  
Em R$ 

LIMITE DE REPASSE PERMITIDO DESPESA TOTAL DO PODER LEGISLATIVO 
(1) 

DESPESA PAGA ABAIXO DO REPASSE 
PERMITIDO 

 1.437.120,89 1.090.759,35  346.361,54 
(Fonte: Anexo 11,fls.315/317) 

(1) corresponde ao total da despesa, não computados os gastos com inativos (aposentado e pensionista) do Legislativo, face  à 
exclusão determinada no artigo 29-A da Constituição Federal/88. 

 
Pelo quadro acima, nota-se que o legislativo não ultrapassou o percentual permitido para as 

despesas do referido Poder, nos termos do inciso I do artigo 29-A da Constituição Federal.  
 
6.2.2) Verificação do Cumprimento do Artigo 29-A, §1º da CF/88 
 
Observamos que a despesa com a folha de pagamento de 2005 da Câmara Municipal em 

relação ao repasse permitido a mesma, encontrada no tópico anterior, encontra-se abaixo do limite de 
70%, havendo o cumprimento do determinado pelo §1º do art. 29-A da Constituição Federal, conforme 
se demonstra: 

 
DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) REPASSE PERMITIDO PARA A CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2005  1.437.120,89 

(B) LIMITE PARA GASTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO (70%A) 1.005.984,62 
(C) GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO (*) 639.099,21 

PESSOAL CIVIL 639.099,21 

SALÁRIO FAMÍLIA  

OUTROS (ESPECIFICAR)  

(D) TOTAL DO GASTO ACIMA DO LIMITE (C-B) 0,00 
(Fonte:Quadro XIII ,fls.570) 
 (*) Não computamos as despesas com encargos sociais e contribuição para previdência, nem os gastos com inativos e pensionistas, 
conforme voto do Conselheiro-Relator Jonas Lopes de Carvalho Júnior no Processo de Consulta TCE/RJ n.º 270.222-2/01.” 

 
PARECER PRÉVIO 

 
Diante do exposto e, 
 
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 à Câmara Municipal; 
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Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal 
de Contas e o subseqüente julgamento pela Câmara dos Vereadores não exime a 
responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de despesa, bem como de pessoas que 
arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o Município 
responsável, cujos processos pendem de exame por esta Corte de Contas; 

 
Considerando que as Contas de gestão do Prefeito, constituídas dos respectivos 

balanços gerais do Município e das demonstrações de natureza contábil foram elaboradas 
com observância às disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas pelo 
Corpo Instrutivo; 

 
Considerando que a Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal), impõe a adoção de medidas de caráter contábil, financeiro, orçamentário, 
operacional e patrimonial para a administração pública, direta, autárquica e fundacional, e 
nas empresas dependentes de recursos do Tesouro dos Municípios jurisdicionados; 

 
Considerando que as Contas do Senhor Prefeito Municipal, Sr. Altair Paulino de 

Oliveria Campos , referentes ao exercício de 2005, incluíram, além das suas próprias, os 
demonstrativos contábeis que compõem as contas do Presidente do Poder Legislativo, com 
base no disposto no artigo 56 da Lei Complementar Federal nº 101/00. 

 
Em face do exposto, de acordo com o proposto pela 2ª IRE, com a 

Subsecretaria de Controle Municipal, com a Secretaria Geral de Controle Externo e 
com o Ministério Público Especial. 

 
VOTO:
 
I - Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas do 

chefe do Poder Executivo do Município de Vassouras, Sr. Altair Paulino de Oliveria Campos 
, referentes ao exercício de 2005, face as seguintes RESSALVAS e DETERMINAÇÕES: 

 
RESSALVAS 
 
1) Não atendimento integral do Ofício Regularizador, processo TCE/RJ n.º 

211.712-2/06; 
 
2) Inconsistência entre os dados apresentados no Balanço Orçamentário (Anexo 

I do RREO) com aqueles constantes do Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo 
Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei Federal n.º 4.320/64);  

 
3) A Administração Municipal não encaminhou a publicação da Resolução nº 

685/04 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não observando o Princípio da Publicidade, 
descumprindo o disposto no artigo 354 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; 

 
 



TCE/RJ 
PROCESSO N.º 210.738-9/06 
RUBRICA             FLS.  

4)Transferência de Recursos Orçamentários através de resolução, contrariando 
o art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64; 

 
5) Divergência entre o valor da Receita Prevista evidenciada no Balanço 

Orçamentário Consolidado (fls. 558), e o valor apresentado na LOA (fls. 410). 
 
6) Utilização de nomenclaturas que não especificam o tipo de recurso previsto, 

ou sem o desdobramento das subcontas de receitas, a saber: 
 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO (OUTRAS) – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 619.455,96 
OUTRAS RECEITAS - CORRENTES 586.909,38 
OUTRAS RECEITAS –  CAPITAL 84.424,64 

(Fonte: Anexo 10 ,fls.199/202) 
 
7) Divergência entre o valor do Ativo Real Líquido calculado neste processo, e o 

apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado do exercício de 2005. 
 
8) O Demonstrativo da Dívida Consolidada - Anexo II do Relatório de Gestão 

Fiscal, não evidenciar a existência de dívida, divergindo dos Demonstrativos Contábeis (fls. 
324)  que evidencia a existência de dívida; 

 
9) Divergência entre o valor dos 15% retido no FUNDEF registrado no 

demonstrativo contábil e o apresentado no RREO do 6º Bimestre de 2005; 
 
10) Divergências entre os Valores constantes entre os Quadros I, II, V,  e os 

Demonstrativos Contábeis; 
 
11) Divergência entre os percentuais apurados na presente Prestação de Contas, 

no que se  refere às Despesas com Manutenção e Desenvolvimento de Ensino e aqueles 
apresentados no Anexo X do RREO da Deliberação TCE-RJ nº 222/02; 

 
12) Divergência entre o Saldo apurado a partir do Quadro VII e a  Conciliação 

Bancária da conta corrente vinculada ao FUNDEF nº 58021-X, da agência nº 812-5, do 
Banco do Brasil S.A., em 31.12.05; 

 
13) Divergência entre os percentuais apurados na presente Prestação de Contas, 

no que se  refere às Despesas com Saúde e aqueles apresentados no Anexo XVI do RREO 
da Deliberação TCE-RJ nº 222/02; 

 
 
 
 
 
 
 



TCE/RJ 
PROCESSO N.º 210.738-9/06 
RUBRICA             FLS.  

14) O saldo financeiro de royalties, em 31.12.2005, evidenciado no extrato bancário 
e na sua respectiva conciliação não encontra consonância com o informado no quadro XII  e 
nos Balanços Financeiro e Patrimonial; 

 
15) O Relatório do Controle Interno Municipal não contempla as informações 

requeridas, descumprindo os artigos 70 e 74 da Constituição Federal e art. 59 da Lei de 
Responsabilidade de Fiscal. 

 
DETERMINAÇÕES 
 
1) Atente para que todos os documentos exigidos por esta Corte, com base na 

Deliberação TCE/RJ nº 199/96, na Lei Complementar nº 101/00 e em  outras normas sejam 
encaminhadas nas futuras prestações de contas. 

 
2) Observe a consistência entre os Anexos dos Relatórios da LRF e os 

Demonstrativos Contábeis da Lei nº 4.320/64. 
 
3) A Administração Municipal observe o Princípio da Publicidade, disposto no artigo 

354 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; 
 
4) Observe o art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64, quando da Transferência de 

Recursos Orçamentários; 
 
5) Promova a consistência dos Demonstrativos Contábeis e entre eles e outros 

documentos solicitados por esta Corte, com o intuito de cumprir plenamente o art. 85 da Lei 
nº 4.320/64. 

 
6) Utilize nomenclaturas no Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 que especifiquem 

o tipo de recurso previsto ou com o desdobramento das subcontas de receita, possibilitando 
verificar se os recursos legalmente vinculados foram utilizados para atender o objeto de sua 
vinculação, conforme parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar Federal n.º 101/00. 

 
7) Faça com que o Relatório do Controle Interno apresente informações  quanto 

aos aspectos referidos nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e no artigo 59 da Lei 
Complementar nº 101/00. 

 
II - Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas do 

Chefe do Poder Legislativo do Município de Vassouras, Sr. Renan Vinicius Santos de 
Oliveira, referentes ao exercício de 2005. 
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III – Seja ALERTADO o chefe do Poder Executivo que o Tribunal poderá emitir 

Parecer Contrário à Aprovação das Contas no caso de reincidência do descumprimento de 
determinação desta Corte, conforme parágrafo único do artigo 21 c/c o artigo 35 do 
Regimento Interno, razão pela qual o mesmo deve adotar medidas visando o saneamento 
das falhas apontadas.   

 
 

Plenário, 
 
 
 
 

JOSÉ LEITE NADER 
CONSELHEIRO RELATOR 
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PARECER PRÉVIO 

 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos da Constituição 
do Estado e da Lei Complementar nº 63, de 01 de agosto de 1990, e, 
 
 
CONSIDERANDO que as Contas de Gestão do Prefeito do Município de Vassouras, Sr. 
Altair Paulino de Oliveria Campos  e do Presidente da Câmara Municipal de Vassouras, Sr. 
Renan Vinicius Santos de Oliveira, referentes ao exercício de 2005, constituídas dos 
respectivos Balanços Gerais do Município e das demonstrações técnicas de natureza 
contábil, foram elaboradas com observância às disposições legais pertinentes, conforme 
conclusão apontada no parecer do relator; 
 
 
CONSIDERANDO o minucioso e detalhado trabalho do Corpo Instrutivo que, em sua 
conclusão, opina pela emissão de Parecer Prévio Favorável à aprovação das Contas 
apresentadas; 
 
 
CONSIDERANDO que o Douto Ministério Público, representado pelo Procurador Horacio 
Machado Medeiros, confirma a conclusão a que chegou o Corpo Instrutivo; 
 
 
CONSIDERANDO o exame a que procedeu a Assessoria Técnica do Relator; 
 
 
CONSIDERANDO que nos termos da legislação em vigor, ficam ressalvadas de prévia 
quitação as responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de 
pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja 
o Município responsável, cujos processos pendem de exame por esta Corte de Contas;  
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R E S O L V E : 
 
 
emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas da Administração 
Financeira do Poder Executivo do Município de Vassouras, referentes ao exercício de 2005, 
de responsabilidade do Prefeito Sr. Altair Paulino de Oliveria Campos , com RESSALVAS e 
DETERMINAÇÕES elencadas no voto do Relator. 

 
 

emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas da Administração 
Financeira do Poder Legislativo do Município de Vassouras, referentes ao exercício de 
2005, de responsabilidade do Presidente da Câmara Sr. Renan Vinicius Santos de Oliveira. 

 
 
 

Plenário, 
 
 
 
 

CONSELHEIRO JOSÉ GOMES GRACIOSA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

JOSÉ LEITE NADER 
CONSELHEIRO RELATOR 

 
 
 
 
 

FUI PRESENTE 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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		PROCESSO:

		TCE/RJ N° 210.738-9/06



		ORIGEM:

		PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS



		ASSUNTO:

		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO - 2005



		GESTORES:

		PREFEITO ALTAIR PAULINO DE OLIVERIA CAMPOS e PRESIDENTE DA CÂMARA RENAN VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA





		INTRODUÇÃO





Trata o presente processo da Prestação de Contas da Gestão do Município de Vassouras, que abrange as contas dos Poderes Executivo e Legislativo, relativa ao exercício de 2005, encaminhada a esta Corte de forma tempestiva.


O Chefe do Poder Executivo e o Presidente do Poder Legislativo foram, respectivamente, os Srs. Altair Paulino de Oliveria Campos  e Renan Vinicius Santos de Oliveira.


Segundo dados existentes no Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos deste Tribunal (SCAP), a Administração Municipal de Vassouras no exercício de 2005 era constituída dos órgãos elencados a seguir:


		ADMINISTRAÇÃO DIRETA



		· Prefeitura Municipal de Vassouras



		· Câmara Municipal de Vassouras



		· Fundo Municipal de Saúde


· Fundo Municipal de Assistência Social



		· Fundo Municipal de Previdência





		ANÁLISE DO CORPO INSTRUTIVO E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO





Em virtude desta Prestação de Contas não se encontrar revestida de toda a documentação exigida nas Deliberações desta Corte e demais legislações pertinentes, o Plenário fixou, em sessão de 16/05/2006, prazo de 20 (vinte) dias, através do processo TCE nº 211.712-2-06 (Ofício Regularizador), para que a Prefeitura Municipal de Vassouras procedesse a regularização.


Em atendimento à decisão plenária foram encaminhados os elementos constitutivos do Documento TCE-RJ n.º 16.008-8/06.


O Anexo 1, às fls. 635/642, elenca todos os documentos encaminhados que fundamentam o presente relatório.


A 2ª IRE efetuou exame das Contas e sugeriu, às fls. 959/963, a emissão de Parecer Prévio Contrário às contas do Poder Executivo e Parecer Prévio Favorável às contas do Poder Legislativo. As irregularidades que ensejaram a sugestão de Parecer Prévio Contrário foram as seguintes:


“ IRREGULARIDADES


1) O Município não obedeceu o limite mínimo de 60% de aplicação dos recursos do FUNDEF em gastos com a remuneração de profissionais em efetivo exercício de suas atividades, conforme estabelecido no §5º, art. 60 do ADCT c/c o art. 7º da Lei Federal n.º 9.424/96;


2) O Descumprimento do disposto no inciso III, §2º do art. 29-A da Constituição Federal, em virtude do repasse à Câmara a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.”

A SUM, às fls. 636, a SGE, às fls. 638, e o Douto Ministério Público, às fls. 639, manifestam-se no mesmo sentido do apontado pela 2ª IRE.


Foi o processo publicado em pauta especial no diário oficial do Estado (DORJ I), a fim de assegurar que o interessado pudesse prestar novos esclarecimentos, tendo em vista a sugestão de Parecer Prévio Contrário do Corpo Instrutivo.


Após a citada publicação, foi efetuada vista do presente processo e, logo após, deram entrada neste Egrégio Tribunal de Contas, sob a forma do Documento TCE/RJ n.º 30.918-9/06, novos elementos, a fim de esclarecer as irregularidades apontadas pelo Corpo Instrutivo, as quais deram origem à sugestão de Parecer Prévio Contrário às Contas do Poder Executivo. Diante da nova documentação a 2ª IRE efetuou reexame das Contas e sugeriu a emissão de Parecer Prévio Favorável às contas do Poder Executivo e Parecer Prévio Favorável às contas do Poder Legislativo


A SUM, às fls. 708/709, a SGE, às fls. 710, e o Douto Ministério Público, às fls. 711, manifestam-se no mesmo sentido do apontado pela 2ª IRE.


É o Relatório


É parte integrante deste voto a análise do Corpo Instrutivo de fls. 595/635 e 696/707, naquilo que com este não conflite.


A análise abordou os aspectos orçamentários, financeiros, patrimoniais, contábeis e de componentes patrimoniais (Dívida Ativa, Dívida Flutuante e Dívida Fundada), e as questões legais relativas à Educação, Gastos com Pessoal, Saúde, Royalties, Situação Previdenciária e Controle Interno.


Além dos aspectos acima, foram abordadas as demais exigências da Lei Complementar n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), cuja fiscalização está disposta na Deliberação TCE/RJ n.º 218/00 (alterada pela Deliberação TCE/RJ n.º 222/02).


Cabe mencionar que o Corpo Instrutivo, ao longo de sua análise, apontou algumas falhas de natureza formal, as quais constarão como Ressalvas e Determinações em meu Voto.


Destaco a seguir os fatos mais relevantes apontados pelo Corpo Instrutivo, efetuando seguidamente minhas constatações.


		CONSISTÊNCIA ENTRE OS DADOS DO SIGFIS E OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS





O Corpo Instrutivo efetuou a verificação da consonância dos dados inseridos no Sistema Integrado de Gestão Fiscal com os demonstrativos contábeis constantes nesta Prestação de Contas.


O objetivo deste confronto é garantir a veracidade das informações encaminhadas pelo jurisdicionado, permitindo, no caso de quaisquer diferenças, que os responsáveis sejam alertados para tomarem as providências cabíveis quanto ao saneamento das mesmas.


Às fls. 598, foi destacado o seguinte em relação ao referido confronto de informações:


“1)    DA  CONSISTÊNCIA    ENTRE   OS    DADOS   DO  SIGFIS   E    DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS


Os dados relativos às receitas e às despesas, base para apuração dos limites constitucionais e legais, registrados nos Anexos 2 da Lei Federal 
n.º 4.320/64 referente a cada Unidade Gestora são os seguintes:




Em R$


		RECEITAS/DESPESAS

		ANEXO 2 DA LEI FEDERAL N.º 4.320/64



		

		PM

		CM

		FMS

		FMAS

		FPM

		

		

		TOTAL



		Tributárias

		1.850.535,08

		

		

		

		

		

		

		1.850.535,08



		Transferências Correntes

		21.657.590,64

		

		8.213.622,74

		261.265,26

		

		

		

		30.132.478,64



		Pessoal e Encargos

		10.176.716,49

		659.047,06

		3.226.121,31

		321.061,90

		143.617,85

		

		

		14.526.564,61





(Fonte: Anexo 2, Anexo 15 ,fls.158/178 e 233 – Prefeitura, Anexo 2, fls. 308/309 – Câmara, Anexo 2, fls. 262/267 – FMS, Anexo 2, fls. 238/243 – FMAS, Anexo 2, fls. 285/291 - FPM)


A comparação com o Anexo I do Relatório Resumido da Execução Orçamentária fica assim demonstrada:


Em R$


		RECEITAS/DESPESAS

		ANEXO I DO RREO

		ANEXO 2 DA L.F. 4.320/64

		DIFERENÇA



		Tributárias

		1.624.700,00

		1.850.535,08

		-225.833.08



		Transferências Correntes

		31.420.000,00

		30.132.478,64

		1.287.521,36



		Pessoal e Encargos

		14.525.800,00

		14.526.564,61




		764,61





(Fonte: Anexos RREO ,fls.572/582)


Do exame efetuado, podemos constatar a falta de consistência entre os dados apresentados no Balanço Orçamentário (Anexo I do RREO) com aqueles constantes do Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei Federal n.º 4.320/64), impropriedade esta que será considerada quando da conclusão do processo. ”

		DA CONSOLIDAÇÃO





De acordo com o artigo 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, as presentes Contas devem conter os resultados gerais da gestão de todos os órgãos e entidades dos Poderes do Município, assim como dos fundos.


Cabe ainda destacar o determinado na Lei Complementar Federal n.º 101/00, no inciso III do artigo 50 que dispõe sobre a escrituração e consolidação das Contas, a saber:


“As demonstrações contábeis compreenderão isolada e conjuntamente as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente” (grifo meu)


O Corpo Instrutivo, à fl. 599, informou o seguinte em relação à matéria:


“Os dados contábeis apresentados foram consolidados pelo Município abrangendo todas as entidades da administração direta e indireta, conforme disposto na Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, bem como na LRF, os quais foram devidamente confrontados com as cópias das demonstrações contábeis enviadas às fls.558/325 não apresentando divergências. ”

Ressalta-se que a análise individual das contas das entidades da Administração direta e indireta será efetuada nos respectivos processos de Ordenadores de Despesas.


		ORÇAMENTO, DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E PLANO PLURIANUAL





Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias


O exame da correta elaboração das peças orçamentárias ocorre nos respectivos processos de envio obrigatório a esta Corte de Contas. Em consulta ao “Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos – SCAP”, constatamos a remessa dos mesmos.


Lei Orçamentária Anual


O orçamento do Município de Vassouras para o exercício de 2005, foi aprovado pela Lei dos Orçamentos Anuais, n.º 2.113, de 09.12.2004, estimando a receita no valor de R$ 35.086.340,00 e fixando a despesa no mesmo montante.


De acordo com  a Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais e suplementares até o limite de 2% (dois por cento) do total do orçamento (art. 4º).


Por intermédio da Lei Municipal n.º 2.131/05, publicada em 29 de julho de 2005, foi posteriormente autorizado:


1. Abrir créditos adicionais e suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no orçamento (art. 1º);


2. Efetuar Operações de Crédito por Antecipação da Receita, nos limites e condições previstas na legislação em vigor (art. 2º).


Assim, foram fixados os seguintes limites:


Em R$


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		TOTAL DA DESPESA FIXADA/RECEITA ESTIMADA

		35.086.340,00



		LIMITE PARA EFETUAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

		---



		LIMITE PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E SUPLEMENTARES:


· 2 % (dois por cento) do total da despesa fixada, até 28 de julho/05;


· 10 % (dez por cento) do total da despesa fixada, até 31 de dezembro/05.

		701.726,80


3.508.634,00





(Fonte: LOA,fls. 410-A) e Lei 2131/05 (fls. 509).

Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias, em razão da abertura de créditos adicionais, resultando um orçamento final de R$ 35.883.615,60, que representa um acréscimo de 2,27% em relação ao orçamento inicial.


DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		(A) ORÇAMENTO INICIAL

		35.086.340,00



		(B) ALTERAÇÕES

		7.121.286,60



		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

		0,00



		CRÉDITOS SUPLEMENTARES

		6.740.400,00



		CRÉDITOS ESPECIAIS

		380.886,60



		(C) ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES

		6..324.011,00



		(A+B-C) ORÇAMENTO FINAL

		35.883.615,60





Observamos que o orçamento final, apurado acima, guarda paridade com aquele apresentado no Balanço orçamentário consolidado acostado às fls. 558.


Verificamos os seguintes totais de decretos de abertura de créditos adicionais em relação ao valor previsto nas leis autorizativas:



 R$

		LEIS AUTORIZATIVAS

		VALOR PERMITIDO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

		TOTAL DOS DECRETOS NÃO COMPUTADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA



		Lei Orçamentária – n.º 2113/04 – fls. 410-A – 2% da despesa fixada

		701.726,80

		597.900,00



		Lei Orçamentária alterada pela Lei n.º 2131/05, fls. 501 – 10 % da despesa fixada

		3.508.634,00

		3.399.400,00



		Lei n.º 2121/05 - fls. 68 v 

		156.000,00 –  Convênio


4.320,00 – Anulação    

		156.000,00 –  Superávit


4.320,00 - Anulação



		Lei n.º 2122/05 – fls. 69

		27.000,00 – Convênio


2.560,00 - Anulação

		27.000,00 –  Superávit


2.560,00 - Anulação



		Lei n.º 2123/05 – fls. 69

		14.275,60 – Convênio


531,00 - Anulação

		14.275,60 –  Superávit


531,00 - Anulação



		Lei n.º 2124/05 – fls. 69 v

		26.200,00 - Anulação

		26.200,00 – Anulação



		Lei n.º 2125/05 – fls. 69 v

		530.000,00 - Anulação

		530.000,00 - Anulação



		LEI 2132/05, de 02/08/2005, fls. 495

		1.225.000,00 – Anulação

		1.225.000,00 - Anulação



		LEI 2141/05, de 07/12/05, fls. 463

		150.000,00 – Anulação

		150.000,00 – Anulação



		LEI 2144/05, de 16/12/05,  fls. 463 v

		850.000,00 - Anulação

		850.000,00 - Anulação



		LEI 2147/05, de 26/12/06, fls. 436

		600.000,00 - Superávit

		600.000,00 – Superávit



		Resolução n.º 685/04 (*)

		136.000,00 - Anulação

		136.000,00 - Anulação



		TOTAL

		7.230.520,60

		7.121.286,60





(*) a Resolução n.º 685/04 não foi encaminhada, apesar de solicitada no ofício regularizador, assim consideramos como valor permitido a soma daqueles verificados nos respectivos decretos.

Do quadro acima, podemos concluir que a abertura de créditos adicionais no montante de R$ 7.121.286,60, encontra-se dentro do limite estabelecido nas leis autorizativas acima relacionadas, observando o preceituado no inciso V, art. 167 da Constituição Federal.

		GESTÃO ORÇAMENTÁRIA





O Corpo Instrutivo informa, às fls. 603/606:


“1.3.1) Receitas


A Receita Arrecadada no exercício foi de R$ 33.315.712,16, portanto, abaixo da previsão que era de R$ 35.086.340,00 , gerando, em conseqüência, uma variação negativa de R$ 1.770.627,84, que representa um decréscimo percentual de 5,05% em relação ao total da arrecadação prevista.


Cabe ressaltar que o valor da Receita Prevista evidenciada no Balanço Orçamentário Consolidado (fls. 558), diverge do valor apresentado na LOA (fls. 410).


No que se refere às Receitas Próprias, o montante arrecadado foi inferior a expectativa evidenciada no Orçamento conforme se demonstra:




Em R$


		RECEITAS

		2004

		2005



		

		ARRECADAÇÃO

		ORÇAMENTO

		ARRECADAÇÃO



		TRIBUTÁRIAS

		1.490.504,98

		2.250.000,00

		1.850.535,08



		PATRIMONIAIS

		130.845,15

		564.000,00

		300.542,92



		AGROPECUÁRIA

		1.152,00

		5.000,00

		0,00



		SERVIÇOS

		466.041,99

		548.000,00

		606.676,17



		CONTRIBUIÇÕES

		902.200,01

		1.305.000,00

		1.323.203,16



		OUTRAS

		27.723.158,41

		30.414.340,00

		29.234.754,83



		TOTAL

		30.713.902,54

		35.086.340,00

		33.315.712,16





(Fonte:Processo TCE nº 210.172-7/05, LOA, fls. 410, Anexo 15 ,fls.325)

Cabe destacar o comportamento das Receitas Tributárias que apresentaram um déficit de arrecadação da ordem R$ 399.464,92 e correspondem a 5,555% da receita total. Em comparação com a arrecadação do exercício de 2004 observa-se um crescimento de 24,15%. 


A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF dedica seção específica para a renúncia de receitas e caracteriza-a como anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.


De acordo com o demonstrativo de fls.562 não houve concessão ou ampliação de incentivos fiscais do qual tenha decorrido renúncia de Receita. Também não consta do anexo de metas fiscais estimativa referente a esta política pública. 


Além das receitas arrecadadas em decorrência do seu poder de tributar, o Município recebeu transferências que atingiram R$ 30.132.478,64.


Não é novidade o fato das Receitas de Transferência constituírem a mais significativa fonte de recursos do Município, respondendo por  90,44% da receita arrecadada. Nota-se ainda um crescimento, em valores nominais de  3,12% em relação ao exercício de 2004.

1.3.2) Despesas


Quanto às Despesas, cabe destacar que houve execução orçamentária de R$ 30.220.743,36 no exercício de 2005, ou 84,21% dos créditos autorizados. Em comparação com o exercício de 2004, a Despesa Orçamentária teve uma retração igual a 8,47%, conforme quadro abaixo:


Em R$

		DESPESAS

		2004

		2005



		

		EXECUÇÃO

		ORÇAMENTO

		EXECUÇÃO



		DESPESAS CORRENTES

		26.973.489,10

		-

		28.412.855,04



		DESPESAS DE CAPITAL

		6.045.477,69

		-

		1.807.888,32



		INVESTIMENTOS

		5.632.148,89

		-

		1.029.257,48



		INVERSÕES FINANCEIRAS

		0,00

		-

		0,00



		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

		413.328,80

		-

		778.630,84



		TOTAL

		33.018.966,79

		**35.883.615,60

		30.220.743,36





(Fonte: Anexo12 – fls. 558, Anexo 15 do Processo 210.172-7/05, Anexo 15 ,fls.325)

** Despesa fixada já considerando as alterações orçamentárias Não foi possível segregar o valor por categoria econômica.

As Despesas Correntes, que estão relacionadas com a manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, totalizaram R$ 28.412.855,04 e corresponderam a 94,02% da despesa total do exercício. 


As Despesas de Capital, referentes a investimentos em infra-estrutura, aquisição de bens e direitos e amortização do principal da dívida fundada, atingiram R$ 1.807.888,32, representando 5,98% da despesa total do exercício.

Os Investimentos realizados pelo Município no exercício de 2005 totalizaram R$ 1.029.257,48, representando 56,93% das despesas de capital. Nota-se que os investimentos, significaram 3,41% da despesa total do exercício. Em 2004 os investimentos foram de R$ 5.632.148,89 correspondendo a 17,06% da despesa total. Observa-se a redução dos investimentos em relação ao exercício de 2004.


1.3.3) Resultado Orçamentário


Segundo o Balanço Consolidado, no exercício de 2005 a diferença entre as receitas e despesas orçamentárias resultou num superávit de R$ 3.094.968,80, conforme apresentado no quadro a seguir 



Em R$

		DESCRIÇÃO

		ADMINISTRAÇÃO DIRETA

		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

		CONSOLIDADO



		RECEITAS ARRECADADAS

		33.315.712,16

		-

		33.315.712,16



		DESPESAS REALIZADAS

		30.220.743,36

		-

		30.220.743,36



		SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

		3.094.968,80

		-

		3.094.968,80





(Fonte: Anexos 12 ,fls.558)

Faz-se oportuno destacar que no “Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada” (Anexo X – Lei Federal n.º 4.320/64), verificamos a utilização de nomenclaturas que não especificam o tipo de recurso previsto, ou sem o desdobramento das subcontas de receitas, impossibilitando, em alguns casos, verificar se os recursos legalmente vinculados foram utilizados para atender o objeto de sua vinculação, conforme parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar Federal n.º 101/00:


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO (OUTRAS) – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

		619.455,96



		OUTRAS RECEITAS - CORRENTES

		586.909,38



		OUTRAS RECEITAS –  CAPITAL

		84.424,64





(Fonte: Anexo 10 ,fls.199/202)

1.3.4) 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, onde 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).


O Anexo de Metas Fiscais não integrou a lei de diretrizes orçamentárias, tendo em vista que o Município de Vassouras possui menos de 50.000 habitantes, sendo facultado elaborar o Anexo de Metas e Riscos Fiscais, conforme disposto no art. 63, inciso III da LRF,. Desta forma estaremos considerando como meta para o exercício as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento.


Apresentamos a seguir quadro demonstrativo contendo as metas consideradas e a execução da receita e despesa orçamentárias.


Em R$

		DISCRIMINAÇÃO

		ORÇAMENTO

		RREO 6º BIMESTRE/05



		RECEITA TOTAL

		35.086.340,00

		33.192.300,00



		DESPESA TOTAL

		35.086.340,00

		30.215.200,00





(Fonte: LOA e Anexo I RREO,fls.410 e 572/573)

Quanto ao item receita total, verifica-se que o montante realizado no exercício foi inferior à meta estabelecida no Orçamento. 


No tocante às despesas, verifica-se que o montante empenhado foi inferior à meta prevista no Orçamento.


Conforme declarado às fls. 555, o Município tem população inferior a 50.000 habitantes e estava dispensado de realizar audiência pública, quadrimestralmente no exercício de 2005.”


		GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL





GESTÃO FINANCEIRA


As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos transferidas do exercício de 2004, que totalizaram a importância de R$ 2.365.886,43, passaram, em 31.12.05, a ser de R$ 4.340.783,75, constatando-se, portanto, um acréscimo das disponibilidades da ordem de 83,47%. 


O Balanço Patrimonial registra um Ativo Financeiro da ordem de R$ 4.340.783,75 e um Passivo Financeiro de R$ 2.838.927,05, concluindo-se pela existência de superávit financeiro de R$ 1.501.856,70. Em relação ao exercício de 2004 houve redução 24,56% do superávit financeiro, que alcançou, naquele exercício o montante de  R$ 1.990.728,13.


Cabe destacar que este é o primeiro ano da gestão do Sr. Altair Paulino de Oliveira Campos  a frente do Município de Vassouras e que este gestor conseguiu manter suas contas equilibradas, dando continuidade ao superávit financeiro herdado do exercício anterior.


Sendo assim, o Município alcançou o equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.  


GESTÃO PATRIMONIAL


A 2ª IRE informa, às fls. 607/609:


“O resultado patrimonial do exercício de 2005 pode ser assim demonstrado:


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		VARIAÇÕES ATIVAS

		42.744.518,72



		VARIAÇÕES PASSIVAS

		37.986.486,78



		RESULTADO PATRIMONIAL – SUPERÁVIT

		4.758.031,94





(Fonte: Anexo 15 ,fls.325)


Este resultado conduziu o Município a um Ativo Real Líquido, conforme demonstrado a seguir:


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO - 2004

		4.762.944,66



		SUPERÁVIT – 2005

		4.758.031,94



		ATIVO REAL LÍQUIDO – 2005

		9.520.976,60





(Fonte: Processo 210.172-7-05)


Cabe ressaltar que o valor acima apurado diverge do de R$ 9.093.093,75, apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 324).


2.2.1) Índice de Liquidez


O Índice de Liquidez Corrente serve para mostrar a capacidade financeira de que dispõe o Município para saldar suas obrigações de curto prazo, considerando as suas disponibilidades financeiras mais o realizável, que constituem o seu Ativo Financeiro.


		ATIVO FINANCEIRO (R$)

		PASSIVO FINANCEIRO (R$)

		ÍNDICE



		4.340.783,75

		2.838.927,05

		1,53%





O índice apresentado demonstra que o Município dispunha de R$1,53 (um real e cinqüenta três centavos) para cada R$1,00 (um real) de compromissos ao final do exercício de 2005.


2.2.2) Da Dívida Ativa 

A evolução da inscrição, cobrança e cancelamento da Dívida Ativa municipal referente ao último exercício da gestão anterior bem como do exercício em análise está demonstrada na tabela a seguir:



 R$


		EXERCÍCIO

		SALDO ANTERIOR

		INSCRIÇÃO

		COBRANÇA

		CANCELAMENTO

		SALDO



		2004

		3.164.296,23

		994.900,90

		499.553,19

		0,00

		3.659.643,94



		2005

		3.659.643,94

		420.207,51

		597.056,40

		0,00

		3.482.795,05





(Fonte: Processo TCE 210.172-7/05, Anexos 14 e 15 ,fls.325/326)


A inscrição da Dívida Ativa alcançou 10,30% do total da receita própria  arrecadada que foi de R$ 4.080.957,33. 


A cobrança da Dívida Ativa  representou 16,31% do saldo inscrito até 2004.


Cabe destacar que a cobrança da Dívida Ativa no exercício de 2005 foi superior em 19,52% aquela do exercício de 2004.


o Relatório  de fls. 561, informa algumas a providências adotada no âmbito da Fiscalização das receitas e no combate à sonegação. Entretanto não ficou evidenciado no mesmo a quantidade e os valores das ações ajuizadas para cobrança de dívida ativa. 


Quanto às providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação foi declarado às fls. 556, que a administração não adotou medidas para alcançar os resultados previstos nas metas bimestrais


2.2.3) Preservação do Patrimônio Público


A preservação do patrimônio público deve ser um dos princípios da gestão fiscal responsável. Nesse sentido, passamos a verificar o cumprimento das exigências estabelecidas nos art. 44 e  45 da LRF. 


Conforme o Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos – Anexo XIV do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – fls. 580, verificamos que a inexistência de receita de capital derivada de alienação de bens. Este fato foi ratificado através do Anexo 15, às fls. 325.


No que se refere ao art. 45, a preocupação fundamental é com as obras inacabadas, que oneram a administração pública e reduzem a eficiência do gasto público.


Foi encaminhado às fls. 557 o Relatório dos Projetos Concluídos e em Conclusão, contendo identificação, data de início, data de conclusão e percentual de realização física. Analisando o relatório verificamos que foram concluídos  100% dos projetos herdados da gestão anterior.”

		DÍVIDA PÚBLICA





A Dívida Pública é constituída pela Dívida Flutuante, Dívida Fundada Interna e Dívida Fundada Externa, sendo que a Flutuante corresponde os compromissos de curto prazo, enquanto que as Dívidas Fundadas Interna e Externa referem-se às obrigações de médio e longo prazos.


Conforme inciso I do artigo 30 da Lei Complementar n.º 101/00 o Senado Federal deverá limitar o montante da dívida consolidada dos Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do artigo 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo.  Para tal foi editada a Resolução n.º 40/01.


Segundo esta Legislação a dívida consolidada líquida do Município ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução (21.12.2001), não poderá exceder, a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida.


Conforme o mencionado pelo Corpo Instrutivo às fls. 610, foi apurado que, tanto nos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004 como em todos os semestres de 2005, o limite previsto no inciso II, artigo 3º da Resolução nº 40/01 do Senado Federal – 120% da RCL foi respeitado pelo Município.


OPERAÇÕES DE CRÉDITO


As exigências gerais para a formalização do pleito de contratação de operações de créditos estão previstas no artigo 32 da Lei Complementar n.º 101/00, a saber:


1. Existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;


2. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receitas;


3. Observância dos limites e condições fixados pelo artigo 7º da Resolução n.º 43/01, publicada em 21.12.01 pelo Senado Federal – 16 % da Receita Corrente Líquida;


4. Atendimento do disposto no inciso III do artigo 167 da Constituição Federal/88;


“III – a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta” 


Conforme o Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo IV do Relatório de Gestão do 2º semestre de 2005 (fls. 586), constata-se que o Município não contraiu operações de crédito no exercício.


		APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E NO ENSINO FUNDAMENTAL





O valor aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino encontra-se acima do limite mínimo de 25% imposto pelo art. 212 da Constituição Federal, assim como o montante gasto no Ensino Fundamental atende ao estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 14/96, conforme análise do Corpo Instrutivo às fls. 611/617, através da qual elaborei o seguinte demonstrativo:


		DESCRIÇÃO

		Valor R$

		Percentual



		Total dos Impostos e Transferências

		18.552.490,93

		100,00%



		Valor Gasto na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino

		4.685.533,63

		25,00%



		Valor Mínimo, de acordo com o Art. 212 da Constituição Federal 

		4.685.533,63

		25,00%



		Valor Gasto no Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

		4.685.533,63

		100%



		Valor Mínimo, de acordo com Art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (60% de 25%)

		2.782.873,64

		15,00%





O Corpo Instrutivo, às fls. 617, destacou a seguinte divergência entre os percentuais apurados e os apresentados no Anexo X do Relatório Resumido da Execução Orçamentária:




 %

		DESCRIÇÃO

		APURADO NA PC

		APURADO NO ANEXO X DO RREO

		DIFERENÇA



		DESPESAS COM ENSINO - CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88

		25

		28,10

		3,10



		DESPESA COM ENSINO FUNDAMENTAL - CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

		100

		111,39

		11,39



		DESPESA NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

		59

		72,94

		13,94





(Fonte: Anexo X RREO ,fls.588/589)

		FUNDEF – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO





O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização do Magistério – FUNDEF foi criado e regulamentado pela Lei Federal n.º 9.424 de 24.12.96 e pelo Decreto n.º 2.264 de junho de 1997, tendo sido implantado nacionalmente em 1º de janeiro de 1998.  Através de sua implantação passa a existir uma subvinculação de recursos para o ensino fundamental, introduzindo critérios de distribuição e partilha de recursos entre os governos estaduais e municipais, conforme número de alunos atendidos em cada rede de ensino.


A movimentação ocorrida no exercício com os recursos do FUNDEF se resume a seguir:


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		(A) SALDO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO ANTERIOR A TÍTULO DE FUNDEF

		33.488,95



		(B) RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FUNDEF NO EXERCÍCIO DE 2005 

		***3.206.161,79



		(C) RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM FUNDEF NO EXERCÍCIO DE 2005

		11.104,28



		(D) DESPESA PAGA COM O FUNDEF NO EXERCÍCIO DE 2005 (INCLUSIVE OS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)

		3.200.217,93



		(E) SALDO CONTÁBIL PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO A TÍTULO DE FUNDEF (A+B+C-D)

		**50.537,09





(Fonte:Quadro VIII ,fls.389)


**Difere do Quadro VII, porque neste foi calculado incorretamente.


***Diverge do apresentado no Anexo 10


O total recebido a título do FUNDEF foi maior que o gasto realizado na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental.


O Saldo apurado a partir do Quadro VII,  não confere com a conciliação(R$ 55.377,77) de fls. 543 ,da conta corrente vinculada ao FUNDEF nº 58021-X, da agência nº 812-5, do Banco do Brasil S.A. em 31.12.05.


Cabe-nos ainda destacar que o parecer do Conselho Municipal do FUNDEF (fls. 553/554) sobre a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo, concluiu pelo parecer favorável as contas do FUNDEF.


Às fls. 617, o Corpo Instrutivo informa:


“- quanto ao estabelecido no §5º, art. 60 do ADCT c/c o art. 7º da Lei Federal n.º 9.424/96 que o Município não obedeceu o limite mínimo de 60% de aplicação dos recursos do FUNDEF em gastos com a remuneração de profissionais em efetivo exercício de suas atividades.”


O jurisdicionado presta alguns esclarecimentos através do Doc. TCE/RJ nº 30.918-9/06 quanto a irregularidade apontada, os quais foram analisados pelo Corpo Instrutivo, às fls. 697/700, conforme transcrito a seguir:


1) O Município não obedeceu ao limite mínimo de 60% de aplicação dos recursos do FUNDEF em gastos com a remuneração de profissionais em efetivo exercício de suas atividades, conforme estabelecido no §5º, art. 60 do ADCT c/c o art. 7º da Lei Federal n.º 9.424/96;


O Corpo Instrutivo, às fls. 697/700, efetuou análise dos novos esclarecimentos trazidos pelo jurisdicionado, conforme transcritos a seguir:


“O Anexo Único do artigo 1º, inciso III, da Deliberação nº 210/99 enviado na Prestação de contas foi elaborado de forma incorreta, pois apenas discriminou no quadro os valores iguais ao empenhado em cada dotação, não levando em consideração os gastos com pessoal, à conta dos 60% com recursos do FUNDEF, empenhados e pagos em 2005 na dotação 3.1.90.11.02.0000.”


Foram encaminhados às fls. 671/692, um novo Anexo Único e demonstrativo dos valores adicionados nos gastos com pessoal à conta dos 60%.


Com base no esclarecimento acima e comparando o Anexo Único encaminhado às fls. 552, e o encaminhado às fls. 671, constatamos que parte da remuneração classificada inicialmente à conta de 40% dos recursos do FUNDEF, na realidade tratava-se de remuneração de professores do ensino fundamental.


Desta forma, procederemos a seguir, uma nova análise dos gastos com a Educação:


QUADRO RESUMO DAS DESPESAS COM  ENSINO




DESCRIÇÃO


VALOR  (R$)


VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS (Impostos + Transferências)


 (19)


2.290.684,62 


Despesas no Ensino Fundamental


2.290.684,62 


Inativos pagos com recursos próprios registrados em outra função


0,00 


VINCULADAS AO FUNDEF, no Ensino Fundamental


3.200.217,93 


Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental 


(22)


2.025.522,07 


Outras Despesas no Ensino Fundamental 


(23)


1.174.695,86 


DEMAIS VINCULAÇÕES


575.992,10 


Contribuição Social do Salário Educação 


(24)


476.441,66 


Operações de Crédito


 (25)


Outros Recursos Vinculados à Educação 


(26)


99.550,44 


   Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE


   Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE


   Programa de Garantia de Renda Mínima - PGRM


   Programa Supletivo - Recomeço


   Convênios


   Fontes Diversas


99.550,44 


TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL


6.066.894,65 


VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS (Impostos + Transferências)


 (21)


582.124,92 


Ensino Médio (12.362)


Ensino Profissional (12.363)


Ensino Superior (12.364)


Ensino Infantil (12.365)


 (20)


34.866,58 


   Despesas com Educação Infantil registradas na função 12.365


34.866,58 


   Inativos, relativos ao Ensino Infantil, pagos com recursos próprios registrados em outra 


função


0,00 


Educação de Jovens e Adultos (12.366)


Educação Especial (12.367)


17.200,00 


Subfunções Atípicas registradas na função 12


530.058,34 


Subfunções Típicas de Educação registradas nas demais funções


Inativos pagos com recursos próprios registrados em outra função, exceto Ensino Infantil


DEMAIS VINCULAÇÕES


33.923,84 


Contribuição Social do Salário Educação


Operações de Crédito


Outros Recursos Vinculados à Educação


33.923,84 


   Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE


   Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE


   Programa de Garantia de Renda Mínima - PGRM


   Programa Supletivo - Recomeço


   Convênios


   Fontes Diversas


33.923,84 


TOTAL DAS DESPESAS COM OUTRAS MODALIDADES DE ENSINO


616.048,76 


Despesas com Ensino Fundamental


Despesas com Outras Modalidades de Ensino


(Fonte: Anexo Ùnico, Anexo 8 e Quadro V ,fls.671, 195 e 391)


Os valores demonstrados no quadro acima, foram extraídos do Anexo Único e do Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64, com exceção da do valor relativo a Contribuição Social do Salário Educação, uma vez que os valores constantes do Quadro V divergem do demonstrativo contábeis. 


Não utilizamos o valor do Quadro VII, tendo em vista que não consta do mesmo o valor segregado da Educação.


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM 


MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO



DESCRIÇÃO


VALOR


RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)


18.552.490,93 


Receitas de Impostos


2.171.795,97 


      Impostos 


(1)


1.735.145,35 


      Dívida Ativa dos Impostos 


(2)


399.749,18 


      Multas, Juros e Outros Encargos de Impostos e Dívida Ativa dos Impostos 


(3+4)


36.901,44 


Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 


16.380.694,96 


      Cota-Parte FPM (85%) 


(5)


5.140.600,38 


      Transferência Financeira ICMS-Desoneração (85%) 


(6)


119.073,27 


      Cota-Parte ICMS (85%) 


(7)


7.964.700,31 


      Cota-Parte IPI-Exportação (85%) 


(8)


148.859,81 


      Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II) 


(10)


2.359.982,43 


      Cota-Parte ITR (100%) 


(11)


21.265,35 


      Cota-Parte IPVA (100%) 


(12)


626.213,41 


RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)


3.952.943,83 


Transferências Multigovernamentais do FUNDEF 


(13)


3.195.057,51 


Cota-Parte Contribuição Social do Salário Educação  


(14)


540.951,44 


Transferência do FNDE 


(15)


205.830,60 


Transferência de Convênio Destinadas a Programa de Educação 


(16)


0,00 


Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação 


(17)


0,00 


Outras Receitas Vinculadas à Educação 


(18)


11.104,28 


TOTAL DAS RECEITAS (I+III-II)


20.145.452,33 


VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS


2.872.809,54 


Despesas com Ensino Fundamental (IV) 


 (19)


2.290.684,62 


Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (V)


 (20)


34.866,58 


Outras Despesas com Ensino


  (21-20)


547.258,34 


VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VI)


3.200.217,93 


Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (VII)


 (22)


2.025.522,07 


Outras Despesas no Ensino Fundamental  


(23)


1.174.695,86 


VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  


(24)


476.441,66 


FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  


(25)


0,00 


FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO  


(26)


99.550,44 


TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (VIII)


6.649.019,57 


TOTAL


DAS


DESPESAS


CONSIDERADAS


PARA


FINS


DE


LIMITE


CONSTITUCIONAL (IX) = [(IV+V+II)


4.685.533,63 


PERCENTUAL


DAS


RECEITAS


RESULTANTES


DE


IMPOSTOS


NA


MANUTENÇÃO


E


DESENVOLVIMENTO


DO


ENSINO


-


CAPUT


DO


ARTIGO


212


DA


CF/88


-->


MÍNIMO


DE


25% (IX)/(I)]


0,25 


PERCENTUAL


DAS


DESPESAS


COM


MDE


NO


ENSINO


FUNDAMENTAL


-CAPUT


DO


ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 --> MÍNIMO DE 60%   [(IV+II)/ (Ix0,25)]


1,00 


PERCENTUAL


DO


FUNDEF


NA


REMUNERAÇÃO


DO


MAGISTÉRIO


DO


ENSINO


FUNDAMENTAL- § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 --> MÍNIMO DE 60% (VII/VI)


0,63 


RECEITAS


DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO


LIMITES


      


Desta forma, constatamos:


- quanto ao estabelecido no art. 212 da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal que o Município aplicou 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, respeitando o limite estabelecido;


- quanto ao estabelecido na Emenda Constitucional n.º 14/96 que o Município aplicou 100% na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, respeitando o limite estabelecido;


- quanto ao estabelecido no §5º, art. 60 do ADCT c/c o art. 7º da Lei Federal n.º 9.424/96 que o Município obedeceu o limite mínimo de 60% de aplicação dos recursos do FUNDEF em gastos com a remuneração de profissionais em efetivo exercício de suas atividades.


Comparando-se os percentuais acima apurados com aqueles apresentados no Anexo X do RREO da Deliberação TCE-RJ n.º 222/02, temos:



 %

		DESCRIÇÃO

		APURADO NA PC

		APURADO NO ANEXO X DO RREO

		DIFERENÇA



		DESPESAS COM ENSINO - CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88

		25

		28,10

		3,10



		DESPESA COM ENSINO FUNDAMENTAL - CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

		100

		111,39

		11,39



		DESPESA NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

		63

		72,94

		9,94





(Fonte: Anexo X RREO ,fls.588/589)”


Desta feita, resta comprovado que não houve IRREGULARIDADE no presente item.


		APURAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL PARA FINS DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO





Conforme o apontado pelo Corpo Instrutivo à fl. 619, nos três quadrimestres do exercício de 2005, as despesas com pessoal do Município de Vassouras ficaram DENTRO do limite estabelecido no artigo 19 da Lei Complementar n.º 101/2000, observada à repartição dos limites globais de que trata o inciso III, artigo 20 do mesmo diploma legal, a saber:


Percentual aplicado com Pessoal – exercício de 2005



 %

		DESCRIÇÃO

		1º SEMESTRE

		2º SEMESTRE



		PODER EXECUTIVO

		41,14

		43,01



		PODER LEGISLATIVO

		2,47

		2,03



		TOTAL

		43,61

		45,04





Fonte: ProcessoS TCE/RJ nº 205.203-7-06 e 205.278-2-06 ( RGF 2º Semestre. da Prefeitura e Câmara Municipal)


Conforme podemos constatar os Poderes Executivo e Legislativo respeitaram o limite estabelecido no artigo 19 da LRF, nos três quadrimestres do exercício de 2005.

		GASTOS 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, em consonância com o disposto no inciso III e § 4º do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber:


“Art. 77 – Até o exercício de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes:


(...)


III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, 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;


(...)


§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo.”


Da análise dos cálculos efetuados pelo Corpo Instrutivo (fls. 620), verifica-se que o montante gasto com saúde no exercício de 2005 foi de 16,00% sendo cumprido, portanto, o previsto inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.


Ao comparar o percentual apurado com aquele apresentado no Anexo XVI do RREO da Deliberação TCE-RJ nº 222/02, foi apurada a seguinte divergência:


Em R$

		DESCRIÇÃO




		APURADO NESTE PROCESSO

		APURADO NO ANEXO XVI do RREO

		DIVERGÊNCIAS



		DESPESAS COM SAÚDE - ARTIGO 77 DO ADCT

		16

		19,78

		3,78





(Fonte: Anexo XVI ,fls.581/582) 


Vale ressaltar que a Lei Orgânica Municipal prevê em seu artigo 158, § 2º, que o Município deverá gastar no mínimo 10% da despesa orçamentária com saúde, tendo cumprido o percentual previsto. 


O Conselho Municipal de Saúde através do Parecer acostado às fls. 349/372 opinou pela aprovação da Prestação de Contas dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde.


A cópia do Plano de Saúde do Município consta às fls. 341/348. Cabe ressaltar que não foi possível verificar se as despesas realizadas com saúde no âmbito do Município, de forma geral, contempladas no Plano de Saúde. Tendo em vista que este se apresenta de forma genérica. 


O Prefeito declara que participa de Consórcio Administrativo Intermunicipal, na forma do art. 10 da Lei Federal n.º 8.080/90, sendo o Município de Engenheiro Paulo de Frontin sede do consórcio.


Conforme o Demonstrativo do Cálculo da Emenda Constitucional n.º 29/00 (quadro II) às fls. 384, não houve  receita do Consórcio Intermunicipal de Saúde.


		ROYALTIES





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


O Corpo Instrutivo, às fls. 621/624, procedeu o exame da utilização dos recursos provenientes de royalties, concluindo que foi observada a legislação pertinente, conforme transcrito abaixo:


“De acordo com o Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas inerentes à Compensação Financeira decorrentes da Exploração de Recursos Naturais – quadro IX – fls. 397, a movimentação dos recursos de royalties no exercício pode ser resumida da seguinte forma:


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		RECEITAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA



		I - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

		74.539.53



		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS

		



		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

		



		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS NATURAL

		



		ROYALTIES PELA PRODUÇÃO

		



		ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO

		



		PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

		74.539.53



		FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

		



		II - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

		529.265,56



		COTA-PARTE ROYALTIES PELA PRODUÇÃO (25% DA QUOTA PRODUÇÃO DO ESTADO)

		529.265,56



		III - OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

		0,00



		IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS  (Anexo 10)

		7,171,00



		V - TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III+IV)

		610.976,09



		DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA



		I -  DESPESAS CORRENTES

		51.831,30



		PESSOAL E ENCARGOS

		



		JUROS E ENCAGOS DA DÍVIDA

		



		OUTRAS DESPESAS CORRENTES

		51.831,30



		II -  DESPESAS DE CAPITAL

		443.123,35



		INVESTIMENTOS

		443.123,35



		INVERSÕES FINANCEIRAS

		



		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

		



		III - TOTAL DAS DESPESAS (I+II)

		494.954,65





(Fonte: Quadro IX e Anexo 10 ,fls.397 e 199/202)


Dos recursos recebido a título de royalties, constatamos que não houve Transferências Financeiras às entidades, conforme evidencia o Quadro X, às fls. 569.


Em R$

		UNIDADE GESTORA BENEFICIADA COM O REPASSE

		DESPESAS CORRENTES

		DESPESAS DE CAPITAL



		

		Pessoal e Encargos

		Juros e Encargos da Dívida

		Outras Despesas Correntes

		Investimentos

		Inversões Financeiras

		Amortização da Dívida



		 Prefeitura Municipal

		 

		 

		51.831,30 

		443.123,35 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TOTAL

		

		

		51.831,30 

		443.123,35 

		

		





 (Fonte: Quadro XI ,fls.568)

Dos quadros acima, podemos concluir que o Município de Vassouras não aplicou recursos de royalties em pagamento de pessoal e em de dívidas não excetuadas pela Lei Federal n.º 10.195/01. Entretanto essa posição não pode ser  ratificada no exame do Demonstrativo da aplicação dos recursos dos royalties por natureza de despesa (fls. 401), uma vez que esse demonstrativo não foi preenchido corretamente.


Adicionalmente, procederemos à apuração de possível utilização de recursos de royalties nas vedações previstas, na forma abaixo, donde extrairemos as devidas conclusões:


Pessoal

		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		(A) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO

		32.424.800,00



		(B) RECEITA DE ROYALTIES

		610.976,09



		(C) RECEITA CORRENTE SEM ROYALTIES (A-B)

		31.813.824,00



		(D) TOTAL DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

		14.526.564,61



		(E) SOBRA DAS RECEITAS CORRENTES SEM ROYALTIES

		17.287.259,39





(Fonte: Tópico II, item 1 e tópico III, item 3 deste processo

Tendo tido uma sobra das receitas sem royalties, concluímos que não existiram indícios de utilização de royalties para pagamento de pessoal.


Dívida


Com relação ao pagamento de dívida com recursos dos royalties à analise é semelhante a efetuada com pessoal, conforme demonstramos:


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		(A) RECEITA TOTAL DO MUNICÍPIO

		33.315.712,16



		(B) RECEITA DE ROYALTIES

		610.976,09



		(C) RECEITA TOTAL SEM ROYALTIES (A-B)

		32.704.736,07



		(D) TOTAL DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÍVIDAS

		784.967,88



		(E) SOBRA DA RECEITA TOTAL SEM ROYALTIES

		31.919.768,19





(Fonte: Anexo 15 ,fls.325)

Tendo tido uma sobra das receitas sem royalties, concluímos que não existiram indícios de utilização de royalties para pagamento de dívida.


Quanto ao saldo financeiro de royalties, verificamos que o extrato bancário evidenciando a situação em 31.12.2005 e sua respectiva conciliação não encontram consonância com o informado no quadro XII  e nos Balanços Financeiro e Patrimonial, conforme se demonstra:

Em R$

		UNIDADE GESTORA

		SALDO EM  31.12.2005 EXTRATO/CONCILIAÇÃO.

		SALDO EM 31.12.2005


QUADRO XII



		Prefeitura Municipal

		10.953,73

		110.078,14



		

		

		



		TOTAL

		10.953,73

		110.078,14





(Fonte: conciliação, extrato e Quadro XII ,fls.394//396 e 400)”

		VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 29-A DA CF/88





PREFEITURA


Os incisos I e III do § 2º do art. 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.


O Corpo Instrutivo às fls. 626/627, efetuou a seguinte análise do presente item:


“Limite Previsto

Em R$


		RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2004

		VALOR



		(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS)

		2.771.467,16



		ISS

		395.170,90



		IPTU

		723.318,36



		IPBI

		110.003,36



		IRRF

		190.913,86



		TAXAS (1)

		71.098,50



		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

		0,00



		DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS

		440.603,13



		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS

		1.291,79



		MULTA E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS

		456,25



		RECEITAS DE BEM DE USO ESPECIAL (CEMITÉRIO, MERCADO MUN. ETC) (2)

		0,00



		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (3)

		351.084,36



		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (3)

		487.526,65



		(B) TRANSFERÊNCIAS

		15.192.543,94



		FPM

		5.210.399,51



		ITR

		26.107,79



		ICMS LEI 87/96

		140.520,18



		ICMS

		9.078.392,33



		IPVA

		588.572,65



		IPI EXPORTAÇÃO

		148.551,48



		(C) TOTAL

		17.964.011,10



		PERCENTUAL PREVISTO PARA O MUNICÍPIO

		8



		LIMITE DO REPASSE DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO - 2005

		1.437.120,89





(Fonte: Anexos 10, Prefeitura e Instituto de Previdência. 2004,fls.590/594)


(1) Inclusive a Taxa de Poder de Polícia – Ver voto Processo TCE n.º 261.314-8/02


(2) Receitas de Mercado Municipal,  de cemitério, de aeroporto, de terra dos silvícolas, conforme voto proferido no Processo TCE n.º 261.314-8/02


(3) Receitas incluídas em virtude do voto proferido no Processo TCE n.º 210.512-9/04

Outrossim, vale ressaltar que conforme decisão recente no Processo TCE-RJ n.º 203.065-7/05 foi determinada que 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.


Comparação do Limite Previsto com o Repasse Recebido


Em R$


		LIMITE DE REPASSE PERMITIDO

		REPASSE RECEBIDO (1)

		REPASSE RECEBIDO ABAIXO DO LIMITE



		 1.437.120,89

		1.090.602,72 

		346.518,17





(Fonte:  Anexos 11 e 13  ,fls.315/317 e319)


(1) corresponde ao total do repasse, não computados os gastos com inativos (aposentado e pensionista) do Legislativo, face  à exclusão determinada no artigo 29-A da Constituição Federal/88. (1.110.550,57 – 19.947,85)


Verificamos, de acordo com o quadro anterior, que o limite de repasse do Executivo para o Legislativo, em função do disposto no art. 29-A da Constituição Federal, monta em R$ 1.437.120,89. Contudo, ao compararmos este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, constatamos que o limite foi respeitado.  


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


Acordemente com a Lei Orçamentária e com o Demonstrativo das Alterações Orçamentárias, verificamos que o montante previsto para repasse ao Legislativo no exercício de 2005 montava em R$ 1.360.000,00. 


Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 319 e 315/317, constatamos o repasse a menor, conforme se demonstra: 


Em R$

		REPASSE FIXADO NA LOA

		REPASSE RECEBIDO

		REPASSE RECEBIDO ABAIXO  DO FIXADO



		1.360.000,00 **

		1.090.602,72

		269.397,28





(Fonte: LOA, processo 203.747-7/05)


** 1.384.000,00 – 24.000,00

Considerando que o inciso III, §2º do art. 29-A da Constituição Federal prevê o repasse em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária, faz-se necessário verificar se a proporção inicial foi observada no final do exercício, da forma a seguir:



Em R$

		DESCRIÇÃO

		REPASSE INICIAL DA CM PREVISTO NA LOA


(A)

		DESPESA INICIAL TOTAL FIXADO NA LOA


(B)

		PROPORÇÃO


(A)/(B)



		CÁLCULO DA PROPORÇÃO INICIAL

		1.360.000,00 

		35.086.340,00

		0,03876



		DESCRIÇÃO

		REPASSE REAL EFETUADO À CÂMARA


(A)

		DESPESA FINAL AUTORIZADA (LOA + ALTERAÇÕES)


(B)

		PROPORÇÃO


(A)/(B)



		CÁLCULO DA PROPORÇÃO FINAL

		1.090.602,72 

		35.883.615,60

		0.03039





Do disposto, constatamos o não atendimento ao mandamento constitucional.


Adicionalmente, conferimos que o valor da despesa empenhada pelo Legislativo foi superior ao repasse recebido, conforme se pode observar às fls. 319.”


O Corpo Instrutivo, às fls. 700/702, efetuou análise dos novos esclarecimentos trazidos pelo jurisdicionado, conforme transcritos a seguir:


“2) O Descumprimento do disposto no inciso III, §2º do art. 29-A da Constituição Federal, em virtude do repasse à Câmara a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.


Transcreveremos a seguir, parte da defesa apresentada às fls. 656:


“No item 6.1.2, o TCE/RJ encontrou o valor de R$ 1.384.000,00 ... como montante total para as despesas fixadas para a Câmara Municipal ... ocorre que o montante aprovado foi de R$ 1.424.000,00 ... incluso o valor de R$ 24.000,00 ... para aposentados e Pensionistas”.


“Nos itens 6.1.1 e 6.1.2 o TCE/RJ encontrou o valor de R$ 1.090.602,72 ... como repasse recebido pela Câmara Municipal, já descontado o valor de R$ 19.947,17 ... pagos a aposentados e pensionistas ... ocorre que a Prefeitura Municipal repassou o montante total de R$ 1.417.136,61 ... conforme demonstrativo”.


“Para explicar a diferença encontrada pelo TCE/RJ e o efetivo repasse realizado pelo Executivo informamos que durante o exercício de 2005 o Chefe do Poder Legislativo , de maneira espontânea, devolveu recursos ...  conforme comprovamos com fotocópias dos depósitos em anexo, que em vez de ser contabilizado de forma que identificasse esta devolução, foi deduzido do montante do repasse, ocasionando um interpretação de um repasse a menor”.


Quanto à divergência no montante total das despesas fixadas para a Câmara Municipal, constatamos que ocorreu em virtude do texto da Lei nº 2.113 – LOA, encaminhada às fls. 410A, evidenciar apenas o valor de R$ 1.384.000,00 relativos a Despesa Corrente. Entretanto, ao consultarmos o Anexo 2 da referida Lei, acostado às fls. 32 do Processo TCE/RJ nº203.747-7/05, verificamos o valor de R$ 40.000,00 para despesas de capital, perfazendo um total de R$ 1.424.000,00, que utilizaremos em nossa análise. 


No que tange ao repasse recebido pela Câmara Municipal, ratificamos  as razões de defesas do jurisdicionado através do Demonstrativo dos Repasses, do Razão de contabilidade e dos documentos de arrecadação Municipal, às fls. 658/662 e 667/670, documentos estes que comprovam o repasse de R$ 1.417.136,61 da Prefeitura Municipal e uma devolução espontânea da Câmara no valor de R$ 306.586,04.


Ressaltamos que em nossa metodologia de cálculo, independente da forma de como esses valores são contabilizados, utilizamos como repasse recebido o valor líquido, ou seja, o total repassado deduzido das devoluções. Que no caso em questão perfaz um total de R$ 1.110.550,57.


Destarte, considerando toda documentação encaminhada, reanalisaremos, a seguir, o cumprimento do Inciso III, §2º do Artigo 29-A da CF/88.

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


Acordemente com a Lei Orçamentária e com o Demonstrativo das Alterações Orçamentárias, verificamos que o montante previsto para repasse ao Legislativo no exercício de 2005 montava em R$ 1.400.000,00. 


Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 319 e 315/317, constatamos o repasse a menor, conforme se demonstra: 

Em R$

		REPASSE FIXADO NA LOA

		REPASSE RECEBIDO

		REPASSE RECEBIDO ABAIXO  DO FIXADO



		1.400.000,00 **

		1.090.602,72***

		309.397,28





(Fonte: Anexo 2 da LOA, processo 203.747-7/05, fls.32)


** 1.424.000,00 – 24.000,00


*** 1.110.550,57 – 19.947,85,

Considerando que o inciso III, §2º do art. 29-A da Constituição Federal prevê o repasse em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária, faz-se necessário verificar se a proporção inicial foi observada no final do exercício, da forma a seguir:


Em R$

		DESCRIÇÃO

		REPASSE INICIAL DA CM PREVISTO NA LOA


(A)

		DESPESA INICIAL TOTAL FIXADO NA LOA


(B)

		PROPORÇÃO


(A)/(B)



		CÁLCULO DA PROPORÇÃO INICIAL

		1.400.000,00 

		35.086.340,00

		0,03990



		DESCRIÇÃO

		REPASSE REAL EFETUADO À CÂMARA


(A)

		DESPESA FINAL AUTORIZADA (LOA + ALTERAÇÕES)


(B)

		PROPORÇÃO


(A)/(B)



		CÁLCULO DA PROPORÇÃO FINAL

		1.090.602,72 

		35.883.615,60

		0.03039





Do disposto, constatamos que a proporção inicial não foi observada.


Entretanto, apesar do valor da despesa empenhada pelo Legislativo se superior em R$ 156,63 (1.110.707,20 – 1.110.550,57)  ao repasse líquido recebido, conforme se pode observar às fls. 319, constatamos, através da documentação encaminhada, que a Câmara devolveu espontaneamente à Prefeitura Municipal o valor de R$ 306.586,04, evidenciando, desta forma, que os recursos transferidos foram suficientes para atender às necessidades de funcionamento do Legislativo.


Desta feita, resta sanada a presente IRREGULARIDADE.


CÂMARA


Seguindo os critérios do artigo 29-A da Constituição Federal, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal em 2005, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 5%, relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos art. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.  A Câmara também não deverá gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.


Verifica-se que a Câmara Municipal de Vassouras observou os limites constitucionais, conforme análise do Corpo Instrutivo:


“6.2.1) Verificação do Cumprimento do Caput do Artigo 29-A da CF/88


Comparação do Limite Previsto com a Despesa Total do Poder Legislativo 


Em R$

		LIMITE DE REPASSE PERMITIDO

		DESPESA TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (1)

		DESPESA PAGA ABAIXO DO REPASSE PERMITIDO



		 1.437.120,89

		1.090.759,35 

		346.361,54





(Fonte: Anexo 11,fls.315/317)

(1) corresponde ao total da despesa, não computados os gastos com inativos (aposentado e pensionista) do Legislativo, face  à exclusão determinada no artigo 29-A da Constituição Federal/88.

Pelo quadro acima, nota-se que o legislativo não ultrapassou o percentual permitido para as despesas do referido Poder, nos termos do inciso I do artigo 29-A da Constituição Federal. 


6.2.2) Verificação do Cumprimento do Artigo 29-A, §1º da CF/88


Observamos que a despesa com a folha de pagamento de 2005 da Câmara Municipal em relação ao repasse permitido a mesma, encontrada no tópico anterior, encontra-se abaixo do limite de 70%, havendo o cumprimento do determinado pelo §1º do art. 29-A da Constituição Federal, conforme se demonstra:


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		(A) REPASSE PERMITIDO PARA A CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2005 

		1.437.120,89



		(B) LIMITE PARA GASTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO (70%A)

		1.005.984,62



		(C) GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO (*)

		639.099,21



		PESSOAL CIVIL

		639.099,21



		SALÁRIO FAMÍLIA

		



		OUTROS (ESPECIFICAR)

		



		(D) TOTAL DO GASTO ACIMA DO LIMITE (C-B)

		0,00





(Fonte:Quadro XIII ,fls.570)

 (*) Não computamos as despesas com encargos sociais e contribuição para previdência, nem os gastos com inativos e pensionistas, conforme voto do Conselheiro-Relator Jonas Lopes de Carvalho Júnior no Processo de Consulta TCE/RJ n.º 270.222-2/01.”

		PARECER PRÉVIO





Diante do exposto e,


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 à Câmara Municipal;


Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal de Contas e o subseqüente julgamento pela Câmara dos Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de despesa, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o Município responsável, cujos processos pendem de exame por esta Corte de Contas;


Considerando que as Contas de gestão do Prefeito, constituídas dos respectivos balanços gerais do Município e das demonstrações de natureza contábil foram elaboradas com observância às disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas pelo Corpo Instrutivo;


Considerando que a Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), impõe a adoção de medidas de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para a administração pública, direta, autárquica e fundacional, e nas empresas dependentes de recursos do Tesouro dos Municípios jurisdicionados;


Considerando que as Contas do Senhor Prefeito Municipal, Sr. Altair Paulino de Oliveria Campos , referentes ao exercício de 2005, incluíram, além das suas próprias, os demonstrativos contábeis que compõem as contas do Presidente do Poder Legislativo, com base no disposto no artigo 56 da Lei Complementar Federal nº 101/00.


Em face do exposto, de acordo com o proposto pela 2ª IRE, com a Subsecretaria de Controle Municipal, com a Secretaria Geral de Controle Externo e com o Ministério Público Especial.

VOTO:

I - Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas do chefe do Poder Executivo do Município de Vassouras, Sr. Altair Paulino de Oliveria Campos , referentes ao exercício de 2005, face as seguintes RESSALVAS e DETERMINAÇÕES:


RESSALVAS


1) Não atendimento integral do Ofício Regularizador, processo TCE/RJ n.º 211.712-2/06;


2) Inconsistência entre os dados apresentados no Balanço Orçamentário (Anexo I do RREO) com aqueles constantes do Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei Federal n.º 4.320/64); 


3) A Administração Municipal não encaminhou a publicação da Resolução nº 685/04 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não observando o Princípio da Publicidade, descumprindo o disposto no artigo 354 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro;


4)Transferência de Recursos Orçamentários através de resolução, contrariando o art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64;


5) Divergência entre o valor da Receita Prevista evidenciada no Balanço Orçamentário Consolidado (fls. 558), e o valor apresentado na LOA (fls. 410).


6) Utilização de nomenclaturas que não especificam o tipo de recurso previsto, ou sem o desdobramento das subcontas de receitas, a saber:


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO (OUTRAS) – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

		619.455,96



		OUTRAS RECEITAS - CORRENTES

		586.909,38



		OUTRAS RECEITAS –  CAPITAL

		84.424,64





(Fonte: Anexo 10 ,fls.199/202)

7) Divergência entre o valor do Ativo Real Líquido calculado neste processo, e o apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado do exercício de 2005.


8) O Demonstrativo da Dívida Consolidada - Anexo II do Relatório de Gestão Fiscal, não evidenciar a existência de dívida, divergindo dos Demonstrativos Contábeis (fls. 324)  que evidencia a existência de dívida;


9) Divergência entre o valor dos 15% retido no FUNDEF registrado no demonstrativo contábil e o apresentado no RREO do 6º Bimestre de 2005;


10) Divergências entre os Valores constantes entre os Quadros I, II, V,  e os Demonstrativos Contábeis;


11) Divergência entre os percentuais apurados na presente Prestação de Contas, no que se  refere às Despesas com Manutenção e Desenvolvimento de Ensino e aqueles apresentados no Anexo X do RREO da Deliberação TCE-RJ nº 222/02;


12) Divergência entre o Saldo apurado a partir do Quadro VII e a  Conciliação Bancária da conta corrente vinculada ao FUNDEF nº 58021-X, da agência nº 812-5, do Banco do Brasil S.A., em 31.12.05;


13) Divergência entre os percentuais apurados na presente Prestação de Contas, no que se  refere às Despesas com Saúde e aqueles apresentados no Anexo XVI do RREO da Deliberação TCE-RJ nº 222/02;


14) O saldo financeiro de royalties, em 31.12.2005, evidenciado no extrato bancário e na sua respectiva conciliação não encontra consonância com o informado no quadro XII  e nos Balanços Financeiro e Patrimonial;


15) O Relatório do Controle Interno Municipal não contempla as informações requeridas, descumprindo os artigos 70 e 74 da Constituição Federal e art. 59 da Lei de Responsabilidade de Fiscal.


DETERMINAÇÕES


1) Atente para que todos os documentos exigidos por esta Corte, com base na Deliberação TCE/RJ nº 199/96, na Lei Complementar nº 101/00 e em  outras normas sejam encaminhadas nas futuras prestações de contas.


2) Observe a consistência entre os Anexos dos Relatórios da LRF e os Demonstrativos Contábeis da Lei nº 4.320/64.


3) A Administração Municipal observe o Princípio da Publicidade, disposto no artigo 354 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro;


4) Observe o art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64, quando da Transferência de Recursos Orçamentários;


5) Promova a consistência dos Demonstrativos Contábeis e entre eles e outros documentos solicitados por esta Corte, com o intuito de cumprir plenamente o art. 85 da Lei nº 4.320/64.


6) Utilize nomenclaturas no Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 que especifiquem o tipo de recurso previsto ou com o desdobramento das subcontas de receita, possibilitando verificar se os recursos legalmente vinculados foram utilizados para atender o objeto de sua vinculação, conforme parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.


7) Faça com que o Relatório do Controle Interno apresente informações  quanto aos aspectos referidos nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/00.


II - Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas do Chefe do Poder Legislativo do Município de Vassouras, Sr. Renan Vinicius Santos de Oliveira, referentes ao exercício de 2005.


III – Seja ALERTADO o chefe do Poder Executivo que o Tribunal poderá emitir Parecer Contrário à Aprovação das Contas no caso de reincidência do descumprimento de determinação desta Corte, conforme parágrafo único do artigo 21 c/c o artigo 35 do Regimento Interno, razão pela qual o mesmo deve adotar medidas visando o saneamento das falhas apontadas.  


Plenário,


JOSÉ LEITE NADER


CONSELHEIRO RELATOR


PARECER PRÉVIO


O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos da Constituição do Estado e da Lei Complementar nº 63, de 01 de agosto de 1990, e,


CONSIDERANDO que as Contas de Gestão do Prefeito do Município de Vassouras, Sr. Altair Paulino de Oliveria Campos  e do Presidente da Câmara Municipal de Vassouras, Sr. Renan Vinicius Santos de Oliveira, referentes ao exercício de 2005, constituídas dos respectivos Balanços Gerais do Município e das demonstrações técnicas de natureza contábil, foram elaboradas com observância às disposições legais pertinentes, conforme conclusão apontada no parecer do relator;


CONSIDERANDO o minucioso e detalhado trabalho do Corpo Instrutivo que, em sua conclusão, opina pela emissão de Parecer Prévio Favorável à aprovação das Contas apresentadas;


CONSIDERANDO que o Douto Ministério Público, representado pelo Procurador Horacio Machado Medeiros, confirma a conclusão a que chegou o Corpo Instrutivo;


CONSIDERANDO o exame a que procedeu a Assessoria Técnica do Relator;


CONSIDERANDO que nos termos da legislação em vigor, ficam ressalvadas de prévia quitação as responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o Município responsável, cujos processos pendem de exame por esta Corte de Contas; 


R E S O L V E :


emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas da Administração Financeira do Poder Executivo do Município de Vassouras, referentes ao exercício de 2005, de responsabilidade do Prefeito Sr. Altair Paulino de Oliveria Campos , com RESSALVAS e DETERMINAÇÕES elencadas no voto do Relator.


emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas da Administração Financeira do Poder Legislativo do Município de Vassouras, referentes ao exercício de 2005, de responsabilidade do Presidente da Câmara Sr. Renan Vinicius Santos de Oliveira.


Plenário,


CONSELHEIRO JOSÉ GOMES GRACIOSA


PRESIDENTE


JOSÉ LEITE NADER


CONSELHEIRO RELATOR


FUI PRESENTE


REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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			DESCRIÇÃO			VALOR  (R$)


			Despesas com Ensino Fundamental


			VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS (Impostos + Transferências) (19)			2,290,684.62


			Despesas no Ensino Fundamental			2,290,684.62


			Inativos pagos com recursos próprios registrados em outra função			0.00


			VINCULADAS AO FUNDEF, no Ensino Fundamental			3,200,217.93


			Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (22)			2,025,522.07


			Outras Despesas no Ensino Fundamental (23)			1,174,695.86


			DEMAIS VINCULAÇÕES			575,992.10


			Contribuição Social do Salário Educação (24)			476,441.66


			Operações de Crédito (25)


			Outros Recursos Vinculados à Educação (26)			99,550.44


			Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE


			Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE


			Programa de Garantia de Renda Mínima - PGRM


			Programa Supletivo - Recomeço


			Convênios


			Fontes Diversas			99,550.44


			TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL			6,066,894.65


			Despesas com Outras Modalidades de Ensino


			VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS (Impostos + Transferências) (21)			582,124.92


			Ensino Médio (12.362)


			Ensino Profissional (12.363)


			Ensino Superior (12.364)


			Ensino Infantil (12.365) (20)			34,866.58


			Despesas com Educação Infantil registradas na função 12.365			34,866.58


			Inativos, relativos ao Ensino Infantil, pagos com recursos próprios registrados em outra função			0.00


			Educação de Jovens e Adultos (12.366)


			Educação Especial (12.367)			17,200.00


			Subfunções Atípicas registradas na função 12			530,058.34


			Subfunções Típicas de Educação registradas nas demais funções


			Inativos pagos com recursos próprios registrados em outra função, exceto Ensino Infantil


			DEMAIS VINCULAÇÕES			33,923.84


			Contribuição Social do Salário Educação


			Operações de Crédito


			Outros Recursos Vinculados à Educação			33,923.84


			Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE


			Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE


			Programa de Garantia de Renda Mínima - PGRM


			Programa Supletivo - Recomeço


			Convênios


			Fontes Diversas			33,923.84


			TOTAL DAS DESPESAS COM OUTRAS MODALIDADES DE ENSINO			616,048.76
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			RECEITAS


			RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)			18,552,490.93


			Receitas de Impostos			2,171,795.97


			Impostos (1)			1,735,145.35


			Dívida Ativa dos Impostos (2)			399,749.18


			Multas, Juros e Outros Encargos de Impostos e Dívida Ativa dos Impostos (3+4)			36,901.44


			Receitas de Transferências Constitucionais e Legais			16,380,694.96


			Cota-Parte FPM (85%) (5)			5,140,600.38


			Transferência Financeira ICMS-Desoneração (85%) (6)			119,073.27


			Cota-Parte ICMS (85%) (7)			7,964,700.31


			Cota-Parte IPI-Exportação (85%) (8)			148,859.81


			Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II) (10)			2,359,982.43


			Cota-Parte ITR (100%) (11)			21,265.35


			Cota-Parte IPVA (100%) (12)			626,213.41


			RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)			3,952,943.83


			Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (13)			3,195,057.51


			Cota-Parte Contribuição Social do Salário Educação  (14)			540,951.44


			Transferência do FNDE (15)			205,830.60


			Transferência de Convênio Destinadas a Programa de Educação (16)			0.00


			Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação (17)			0.00


			Outras Receitas Vinculadas à Educação (18)			11,104.28


			TOTAL DAS RECEITAS (I+III-II)			20,145,452.33


			DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO


			VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			2,872,809.54


			Despesas com Ensino Fundamental (IV)  (19)			2,290,684.62


			Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (V) (20)			34,866.58


			Outras Despesas com Ensino  (21-20)			547,258.34


			VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VI)			3,200,217.93


			Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (VII) (22)			2,025,522.07


			Outras Despesas no Ensino Fundamental  (23)			1,174,695.86


			VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  (24)			476,441.66


			FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  (25)			0.00


			FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO  (26)			99,550.44


			TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (VIII)			6,649,019.57


			TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (IX) = [(IV+V+II)			4,685,533.63


			LIMITES


			PERCENTUAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88 --> MÍNIMO DE 25% (IX)/(I)]			0.25


			PERCENTUAL DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL -CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 --> MÍNIMO DE 60%   [(IV+II)/ (Ix0,25)]			1.00


			PERCENTUAL DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 --> MÍNIMO DE 60% (VII/VI)			0.63










