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Trata o presente processo da Prestação de Contas da Gestão do 

Município de Vassouras, relativas ao exercício de 2006, de responsabilidade do 

Chefe do Poder Executivo, Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior. 

 

As presentes contas foram encaminhadas, tempestivamente, a este 

Egrégio Tribunal de Contas, através do Ofício nº GP nº 307, de 25.04.07, para 

apreciação e emissão de Parecer Prévio, conforme estabelecido no art. 125, inciso 

I, da Constituição Estadual - redação dada pela Emenda Constitucional n.º 4/91. 

 
Preliminarmente, foi fixado prazo, conforme Voto por mim prolatado em 

Sessão de 17/05/07, para que o Prefeito apresentasse a documentação 

complementar, tendo em vista que a constituição inicial do processo carecia de 

documentos essenciais para análise das contas e emissão de Parecer Prévio.  Em 

atendimento parcial ao Ofício-Regularizador (Processo TCE/RJ nº 212.605-2/07), 

foram encaminhados elementos que  constituem o Doc. TCE nº 28.098-1/07. 

 

Ao examinar os elementos que demonstram o resultado geral do 

Município, o Corpo Instrutivo sugere a emissão de Parecer Prévio Contrário à 

aprovação das Contas do Poder Executivo, face à abertura de créditos adicionais 

suplementares e especiais sem prévia autorização legislativa e sem a indicação 

dos recursos correspondentes, em inobservância ao inc. V do art. 167 da CF/88, e 

Parecer Prévio  Favorável à aprovação das Contas do Poder Legislativo, com 

Comunicação ao responsável pelo Controle Interno da Prefeitura. 
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O Ministério Público Especial junto ao Tribunal, representado pelo 

Procurador Horacio Machado Medeiros, manifesta-se no mesmo sentido às fls. 

799. 

 
Ressalto que, em atendimento ao artigo 123 do Regimento Interno e à 

Del. TCE nº 199/96, o presente foi publicado em Pauta Especial no DORJ de 

20.08.07, abrindo prazo para apresentação de defesa. 

 

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

Bernardes Júnior, Prefeito Municipal, protocolou, nesta Corte, razões de defesa, 

autuadas sob o Doc. TCE/RJ nº 39.258-2/07.  Convém ressaltar que a defesa, 

além de tratar da irregularidade apontada pela Instrução, cuidou de citar algumas 

providências que foram adotadas visando sanear as impropriedades, como por 

exemplo, a republicação, em 2007, de alguns decretos, publicados em 2006 com 

imperfeições, bem como outras medidas que pretende adotar no sentido de evitar 

que tais falhas venham a ocorrer nos próximos exercícios.   

 

Cabe ainda consignar que o Supremo Tribunal Federal, em 09.08.2007, 

ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238 , por maioria, deferiu a 

medida cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia do artigo 56 da Lei 

Complementar nº 101/2000 que estabelece que as Contas prestadas pelos chefes 

do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos 

órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, as 

quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de 

Contas.  

 

Dessa forma, serão aqui analisadas as Contas de Gestão do Chefe do 

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

apreciação na Prestação de Contas de Ordenadores de Despesas da Câmara 

Municipal, exercício de 2006.  



TCE/RJ 
PROCESSO N.º 211.976-2/07 
RUBRICA               FLS. 802 

 

 
JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR 

CONSELHEIRO-RELATOR 

É o Relatório. 
 

Com base no conjunto de informações e documentos que constituem o 

presente e nos novos elementos trazidos aos autos, através das Razões de 

Defesa apresentadas, exponho os comentários que se seguem sobre a análise 

das presentes contas. 

 
1) DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

Segundo dados existentes no SCAP - Sistema de Cadastramento e 

Acompanhamento de Processos deste Tribunal - a Administração Municipal é 

composta pelas entidades relacionadas 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 

 

2) 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 da Lei Federal  

n.º 4.320/64, em comparação com o Anexo I do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária, podem ser  assim demonstrados: 

Em R$ 

RECEITAS/DESPESAS ANEXO I DO RREO ANEXOS 10 e 15  
DA L.F. 4.320/64  DIFERENÇA 

Tributárias 1.844.900,00 1.844.906,00 6,00

Transferências Correntes 41.612.700,00 41.612.721,66 21,66

Pessoal e Encargos 17.485.100,00 17.485.072,55 27,45

(Fonte:Anexos 10 e 15 ,fls.376/381, 428/429  – Anexo I do RREO, fls. 710/711) 
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Do exame efetuado, pode-se constatar a consistência entre os dados 

apresentados no Balanço Orçamentário (Anexo I do RREO) e aqueles constantes 

do Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas 

(Anexo 2 da Lei Federal n.º 4.320/64). 

 
3) CONSOLIDAÇÃO 

 
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.  

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

Administração Direta e Indireta, respectivamente, será efetuada nos processos de 

Ordenadores de Despesas. 

 

4) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  
 

O orçamento do Município de Vassouras, para o exercício de 2006, foi 

aprovado pela Lei dos Orçamentos Anuais, n.º 2145 de 16.12.2005, estimando a 

receita no valor de R$ 37.527.493,70 e fixando a despesa no mesmo montante. 

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

1. Efetuar operações de crédito por antecipação da receita nos limites e 

condições previstas na legislação em vigor (art. 5º);  

2. Abrir créditos suplementares (Poder Executivo e Poder Legislativo) até 

o limite de 20% do total da despesa fixada nesta Lei (art. 4º). 
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A Lei Orçamentária não prevê exceções ao limite de 20%. para abertura 

de créditos suplementares. 

 
Assim, foram fixados os seguintes limites: 

Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR 

Total da Despesa Fixada R$ 37.527.493,70

Limite para Efetuação de Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 0% R$ 0,00

Limite para Abertura de Créditos Suplementares - 20% R$ 7.505.498,74
(Fonte: LOA ,fls.336v/337_) 

 
Não foram contraídas operações de crédito por antecipação de receita, 

conforme demonstrativo  de fls. 426. 

 
Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias em razão da 

abertura   de   créditos   adicionais,   resultando   em   um   orçamento  final  de  

R$ 51.046.874,97, que representa um acréscimo de 36,03% em relação ao 

orçamento inicial. 

 
De acordo com o Corpo Instrutivo, foram abertos os seguintes créditos 

adicionais: 
 

Em R$ 
FONTE DO RECURSO 

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  LEI 
AUTORIZAT

IVA 
DECRETO N.º FLS. 

 SUPERÁVIT CONVÊNIOS  OUTROS ANULAÇÃO OPERAÇÕES DE 
CRÉDITO 

TIPOS DO 
RECURSO 

* 

EXCEÇÕES 
PREVISTAS 

NA LOA 

2145/05 2506/06 14  65.000,00  S  
2145/05 2507/06 14  13.000,00  S  
2145/05 2495/06 22  299.149,58  S  
2145/05 2497/06 22v.  67.700,00  S  
2145/05 2489/06 37  216.000,12  S  
2145/05 2490/06 37  5.000,00  S  
2145/05 2493/06 38  4.000,00  S  
2145/05 2494/06 38  375,00  S  
2145/05 2476/06 71  221.647,40  S  
2145/05 2477/06 71v.  654.000,00  S  
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FONTE DO RECURSO 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  LEI 

AUTORIZAT
IVA 

DECRETO N.º FLS. 
 SUPERÁVIT CONVÊNIOS  OUTROS ANULAÇÃO OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO 

TIPOS DO 
RECURSO 

* 

EXCEÇÕES 
PREVISTAS 

NA LOA 

2145/05 2479/06 (1) 71v.  183.819,19  S  
2145/05 2483/06 72v.  4.000,00  S  
2145/05 2463/06 97  167.850,00  S  
2145/05 2466/06 97v.  18.903,30  S  
2145/05 2469/06 (4) 98  70.764,41  S  
2145/05 2470/06 (3)   98v.  8.370,00  S  
2145/05 2458/06 117  205.422,17  S  
2145/05 2460/06 117v.  377.900,00  S  
2145/05 2461/06 (1) 118  2.032.000,00  S  
2145/05 2462/06 119  1.045.000,00  S  
2145/05 2441/06 126  25.000,00  S  
2145/05 2442/06 126  33.000,00  S  
2145/05 2455/06 131v.  10.000,00  S  
2145/05 2457/06 131v.  27.911,87  S  
2145/05 2440/06 153v.  183.827,49  S  
2145/05 2445/06 153-A  149.000,00  S  
2145/05 2447/06 153v-A  45.812,29  S  
2145/05 2448/06 153v-A  948.845,40  S  
2145/05 2451/06 153v-B  8.161,01  S  
2145/05 2452/06 153v-B  91.946,39  S  
2145/05 2454/06 153-C  111.677,89  S  
2145/05 2436/05 157  386.000,00  S  
2145/05 2419/06 177v. 36.016,64  S  
2145/05 2423/06 178v. 175.750,00  S  
2145/05 2424/06 179 10.000,00  S  
2145/05 2426/06 179 47.000,00  S  
2145/05 2427/06 179v 60.000,00  S  
2145/05 2432/06 180v 239.140,00  S  
2145/05 2433/06 180v  710.000,00  S  
2145/05 2415/06 196  1.227.000,00  S  
2145/05 2408/06 206v.  440.158,50  S  
2145/05 2409/06 207  16.275,60  S  
2145/05 2405/06 219  40.000,00  S  
2145/05 2406/06 219  42.243,00  S  
2145/05 2397/06 229v  82.947,13  S  
2145/05 2388/06 236  53.000,00  S  
2145/05 2389/06 236  100.000,00  S  
2145/05 2394/06 237  5.000,00  S  
2145/05 2395/06 237  550.315,00  S  
2145/05 2376/06 267  6.000,00  S  
2145/05 2375/06 275  20.000,00  S  
2145/05 2371/06 298v  233.500,00  S  
2145/05 2365/06 306v  70.000,00  S  
2145/05 2362/06 311  111.700,00  S  
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FONTE DO RECURSO 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  LEI 

AUTORIZAT
IVA 

DECRETO N.º FLS. 
 SUPERÁVIT CONVÊNIOS  OUTROS ANULAÇÃO OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO 

TIPOS DO 
RECURSO 

* 

EXCEÇÕES 
PREVISTAS 

NA LOA 

2145/05 2360/06 315  40.000,00  S  
2145/05 2345/06 325  136.000,00  S  
2145/05 Dec. 51 (5) 06 **  35.000,00  S  
2145/05 Dec. 52 (5) 06 **  35.000,00  S  
2145/05 Dec. 53 (5) 06 **  10.000,00  S  
2145/05 Dec. 54 (5) 06 **  20.000,00  S  
2145/05 Dec. 55 (5) 06 **  10.000,00  S  
2145/05 Dec. 56 (5) 06 **  30.000,00  S  
2145/05 Dec. 57 (5)  06 **  17.000,00  S  
2145/05 Dec. 58 (5) 06 **  7.000,00  S  
2145/05 Dec. 59 (5) 06 **  11.000,00  S  
2145/05 Dec. 60 (5) 06 **  5.000,00  S  
2261/06 2491/06 (7) 37v.  838.382,57  S  
2253/06 2478/06 71v.  1.290.000,00  S  
2254/06 2484/06 72v.  1.082.500,00  ES  
2255/06 2485/06 72v.  505.000,00  S  
2256/06 2486/06 73  295.500,00 64.981,70  ES  
2257/06 2487/06 (8) 73  19.884,00  S  
2251/06 2473/06 (9) 85  655.174,10  S  
2249/06 2471/06 98v.  151.500,00  ES  
2237/06 2446/06 153v-A  82.000,00 16.000,00  S  
2219/06 2428/06 (10) 179v 2.723,94 7.476,50  ES  
2220/06 2429/06 (10) 179v 290.773,02 15.000,00 424.226,98  ES  
2218/06 2416/06 196v  89.339,12  ES  
2200/06 2400/06 230  10.506,46  ES  
2202/06 2401/06 230  380.000,00  S  
2186/06 2382/06 267v  90.000,00 17.600,00  ES  
2187/06 2383/06 268  92.000,00 40.000,00  ES  
2188/06 2384/06 268  300.000,00 173.100,00  ES  
2189/06 2385/06 268  113.000,00 22.000,00  ES  
2190/06 2386/06 268v  94.975,00 20.000,00  ES  
2191/06 2387/06 268v  93.000,00 23.000,00  ES  
2166/06 2367/06 (2) 

(9) 
297  7.209.985,68 

125.000,00
 S 

ES 
 

2204/06 2407/06 214  155.000,00  ES  
2152/06 2363/06 311v  40.000,00  ES  
2151/06 2347/06 325  8.800,00  ES  
2150/06 2348/06 325  10.000,00  ES  
2147/05 2352/06 (6) 325v   27.813,00  S  

TOTAL 
GERAL   293.496,96 4.354.981,46 8.870.902,85 13.669.990,18    

• Fonte:       E – Extraordinário   S – Suplementar     Es – Especial 
• ** Documento TCE/RJ nº 28.098-1/07 
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Com base nos decretos de abertura de créditos adicionais e suas 
respectivas leis autorizativas, o Corpo Instrutivo desenvolve a seguinte análise: 
 
“Notas: 
 
1 – Os valores apresentados nos quadros de fls. 11/19 apresentam divergências dos valores 
apresentados nas publicações; 
 
2 – Crédito Suplementar de R$ 7.209.985,68 e Crédito Especial de R$ 125.000,00, Totalizando o 
valor de R$ 7.334.985,68. 
 
3 – O texto do decreto apresenta divergência em relação do valor do crédito. Consideramos em 
nossa análise o valor de R$ 8.370,00. 
 
4 – A publicação do Decreto não demonstra os programas que foram anulados.Já sua cópia 
encaminhada às fls. 92, apresenta essas anulações. Entretanto, os valores são menores que os da 
publicação, evidenciando abertura de crédito sem a devida fonte de recurso, contrariando o 
disposto no inciso V, art. 167 da Constituição Federal; 
 
5 –  As publicações não evidenciam as leis autorizativas e as fontes de recursos para abertura dos 
créditos. Entretanto no que tange as leis, em nossa análise, consideramos a LOA, uma vez que o 
quadro de fls. 19 menciona esta Lei. Com relação às fontes de recursos, constatamos que os 
créditos foram abertos sem as suas indicações, contrariando o disposto no inciso V, art. 167 da 
Constituição Federal 
 
6 – Crédito suplementar aberto no exercício de 2006 com base na Lei 2147/05 (fls. 331) do 
exercício de 2005. Conforme § 2º do art. 167 da Constituição Federal, somente os créditos 
especiais e extraordinários podem ser reabertos no exercício seguinte nos limites de seus saldos. 
Verificamos também, que a citada Lei utiliza recursos provenientes do excesso de arrecadação do 
exercício de 2005 e o decreto, de anulação de dotações do Orçamento de 2006. Desta forma 
constatamos que o crédito foi aberto sem autorização legislativa, contrariando o disposto no inciso 
V, art. 167 da Constituição Federal. 
 
7 – Crédito aberto utilizando como recurso o excesso de arrecadação do FUNDEF (considerando a 
aplicação financeira). Foi encaminhada a planilha evidenciando o cálculo de excesso provável 
(fls. 37v) , na qual é prevista uma arrecadação de R$ 3.469.582,16 para o FUNDEF e  de R$ 
11.575,41 para a aplicação financeira.  Conforme verificamos no anexo 10 (fls. 376/381) esses 
valores não se confirmaram no final do exercício. Este fato será motivo de impropriedade. 
 
8 – Crédito aberto utilizando como recurso o excesso de arrecadação do FNDE - PNAE. Foi 
encaminhada a planilha evidenciando o cálculo de excesso provável (fls. 73) , na qual é 
prevista uma arrecadação de R$ 146.484,00.  Conforme verificamos no anexo 10 (fls. 376/381) 
esse valor se confirmou no final do exercício.  
 
9 – Créditos abertos no total de R$ 7.990.159,78 utilizando como fonte de recurso excesso 
provável de arrecadação dos Royalties Foram encaminhadas as planilhas de cálculo. No 
entanto, analisando a planilha do crédito nº 2367/06 (fls. 297v), constatamos que o calculo do 
excesso de arrecadação, no montante de R$ 7.334.985,68, não ficou evidenciado de forma clara. 
Quanto à planilha do crédito nº 2473 (fls.85), observamos que não houve a dedução da parcela já 
considerado no crédito anterior. Considerando uma previsão orçamentária total de R$ 
37.527.493,70 (LOA) e uma arrecadação total de R$ 44.807.221,52 (fls. 381), apuramos um 
excesso de arrecadação no orçamento global de R$ 7.279.727,82, o que evidencia que os 
referidos créditos foram aberto sem a devida fonte de recurso, contrariando o inciso V, art. 167 da 
Constituição Federal. 



TCE/RJ 
PROCESSO N.º 211.976-2/07 
RUBRICA               FLS. 808 

 

 
JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR 

CONSELHEIRO-RELATOR 

 
10 – Créditos abertos utilizando como fonte de recursos: 
 

• Superávit financeiro apurado em 2005 – Por se tratar de recursos vinculados, não foi 
possível verificar o superávit na fonte. No entanto contatamos no Processo TCE/RJ nº 
210.739-9/06 (Administração Financeira de 2005) a existência de um superávit financeiro 
de R$ 1.501.856,70 no final do exercício. 

 
• Excesso de Arrecadação – Não foram encaminhadas as planilhas de cálculo. No 

decreto 2428/06 (fls. 179v) foi utilizado o recurso do FNAS – Bolsa família no valor de R$ 
7.476,50 .Conforme anexo 10 (fls. 378) contatamos a existência do excesso. Quanto ao 
decreto 2429/06 (fls. 179v) foi utilizado o recurso da Rem. Dep. Recursos Vinculados – 
Casas Populares – Fórum R$ 15.000,00, no entanto verificamos no anexo 10 (fls. 377) que 
não consta valor arrecadado nessa rubrica. Portanto constatamos a abertura de crédito 
sem a devida fonte de recurso, contrariando o inciso V, art. 167 da Constituição Federal. “ 
 

 
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO 

                                                                                                                                                              Em R$ 
DESCRIÇÃO VALOR 

(A) Orçamento Inicial R$ 37.527.493,70

(B) Alterações: R$ 27.189.371,45

Créditos Extraordinários R$ 0,00

Créditos Suplementares R$ 23.337.368,73

Créditos Especiais R$ 3.852.002,72

© Anulações de Dotações R$ 13.669.990,18

(A+B-C) ORÇAMENTO FINAL R$ 51.046.874,97

 

Comparando  o  valor  do  orçamento final acima apurado com o valor de 

R$ 51.062.874,97 registrado no Balanço Orçamentária consolidado (fls. 425), 

constata-se uma divergência de R$ 16.000,00. 

 

Dá análise, verificou-se os seguintes totais de decretos de abertura de 

créditos adicionais em relação ao valor previsto nas leis autorizativas: 
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Em R$ 

LEIS AUTORIZATIVAS 
VALOR PERMITIDO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO 

ADICIONAL 
TOTAL DOS DECRETOS  

LEI ORÇAMENTÁRIA – N.º 2145/05 7.505.498,74 12.313.129,38
LEI  N.º 2261/06 – FLS. 33v 838.382,57 838.382,57
LEI N.º 2253/06 – FLS. 70 1.290.000,00 1.290.000,00
LEI  N.º 2254/06 – FLS. 70 1.082.500,00 1.082.500,00
LEI  N.º 2255/06 – FLS. 70 505.000,00 505.000,00
LEI N.º 2256/06 – FLS. 70v 360.481,70 360.481,70
LEI N.º 2257/06 – FLS. 70v 19.884,00 19.884,00
LEI  N.º 2251/06 – FLS. 84v 655.174,10 655.174,10
LEI  N.º 2249/06 – FLS. 97 151.500,00 151.500,00
LEI N.º 2237/06 – FLS. 153-H 98.000,00 98.000,00
LEI  N.º 2219/06 – FLS. 186 10.200,44 10.200,44
LEI  N.º 2220/06 – FLS. 186 730.000,00 730.000,00
LEI N.º 2218/06 – FLS. 206 89.339,12 89.339,12
 LEIS  N.º 2.167 e 2.204/06 – FLS. 295v 
e 228 155.000,00 155.000,00

LEI  N.º 2200/06 – FLS. 227 10.506,46 10.506,46
LEI N.º 2202/06 – FLS. 227v 380.000,00 380.000,00
LEI  N.º 2186/06 – FLS. 266 107.600,00 107.600,00
LEI N.º 2187/06 – FLS. 266 132.000,00 132.000,00
LEI N.º 2188/06 – FLS. 266 473.100,00 473.100,00
LEI N.º 2189/06 – FLS. 266 135.000,00 135.000,00
LEI N.º 2190/06 – FLS. 266v 114.975,00 114.975,00
LEI  N.º 2191/06 – FLS. 266v 116.000,00 116.000,00
LEI N.º 2166/06 – FLS. 294v 7.334.985,68 7.334.985,68
LEI  N.º 2152/06 – FLS. 324 40.000,00 40.000,00
LEI  N.º 2150/06 – FLS. 324 8.800,00 8.800,00
LEI N.º 2151/06 – FLS. 324 10.000,00 10.000,00
NÃO CONSTA (VER NOTA 6, FLS.747) - 27.813,00
TOTAL  27.189.371,45

 
Do quadro acima, a Instrução concluiu que a abertura de créditos 

adicionais não se encontra dentro do limite estabelecido nas leis autorizativas 

relacionadas, contrariando o inciso V do artigo 167 da Constituição Federal. 

 

Sobre esta questão, o Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior, Prefeito 

Municipal, responsável pelas contas ora em análise, em atendimento à Pauta 

Especial, prestou esclarecimentos e juntou elementos, que deram origem ao Doc. 

TCE/RJ nº 39.258-2/07, cujas alegações podem ser resumidas a seguir: 
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“Diante do exposto, todas as suplementações feitas para dotações de pessoal nos 

levaram a entender que não estariam incluídas no limite estabelecido, já que as mesmas não 
poderiam se utilizadas em qualquer outra ação, senão a de pessoal.  Portanto, conforme 
demonstrado no quadro acima, os decretos efetuados estariam dentro do limite estabelecido pelo 
legislativo, tendo seus valores utilizados em ações aprovadas pela legislativo não usurpando assim 
o seu poder, pois o percentual utilizado foi de 14,15%. 

 
As suplementações feitas em pessoal não seriam uma alocação de nova ação e sim uma 

correção dos valores defasados propostos e aprovados no orçamento inicial. 
 
Também, na análise do Balanço Orçamentário verificou-se que a diferença entre a 

previsão orçamentária final, R$ 51.062.874,97, e sua execução de R$ 41.905.500,70, apresenta 
um superávit de R$ 9.157.374,27, demonstrando que esse excesso não influenciou na gestão dos 
recursos municipais, pois se deduzirmos desse valor os decretos efetuados para adequar a 
despesa de pessoal R$ 5.131.905,00, ainda ficaríamos com um superávit de R$ 4.025.469,27. 

 
 E ainda, se compararmos a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada teremos: 
 

Descrição Valor 
Receita Arrecadada R$ 44.807.221,52 
Despesa Realizada R$ 41.905.500,70 
Superávit Orçamentário R$ 2.901.720,82 

 
 
Por fim, o responsável destaca, ainda, que a situação revelada na 

Prefeitura Municipal de Vassouras, em relação aos superávits demonstrados, se 
assemelha àquelas encontradas em outras Prefeituras, tendo o Plenário desta 
Corte assim se manifestado nos autos dos Processos TCE/RJ nºs 250.509-8/03, 
250.226-6/02 e 250.630-7/00. 

 
Faz-se oportuno comentar que, de fato, esta Corte já manifestou 

entendimento de que o superávit orçamentário e de arrecadação suportariam a 
abertura de créditos adicionais, como pode ser observado em decisões em 
Processos inclusive de minha Relatoria (TCE nºs 250.509-8/03 e 250.226-6/02) e 
de outros Relatores (TCE nºs 250.630-7/00 e 260.647-0/04). 

 
Situação semelhante é a da Prefeitura Municipal de Vassouras, haja vista 

o superávit de arrecadação de R$ 7.279.727,82, aliado ao superávit orçamentário 
de R$ 2.901.720,82. 
 

Convém ressaltar, ainda, que nem todos os créditos abertos foram 
utilizados, haja vista a economia orçamentária de R$ 9.157.374,27, demonstrada 
no Balanço Orçamentário Consolidado.  
 

Face a essas circunstâncias e das justificativas apresentadas pelo 
responsável entendo saneada a irregularidade apontada pela Instrução. 
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4.2) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

A Receita Arrecadada no exercício foi de R$ 44.807.221,52, portanto, 

acima da previsão que era de R$ 37.527.493,70, gerando, em conseqüência, uma 

variação positiva de R$ 7.279.727,82, que representa um acréscimo de 19,40% 

em relação ao total da arrecadação prevista. 

 
Quanto às Despesas, cabe destacar que houve execução orçamentária 

de R$ 41.905.500,70, no exercício de 2006, representando 82,09% dos créditos 

autorizados. Em comparação com o exercício de 2005, a Despesa Orçamentária 

teve um crescimento nominal de R$ 11.684.757,34, correspondente a 38,66%. 

 

Da análise do resultado orçamentário, verifica-se que a Administração 

Municipal apresentou superávit de R$ 2.901.720,82 e, excluindo os montantes 

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

R$ 1.699.123,54, conforme apresentado no quadro a seguir:  

Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO 
(1) 

REGIME 
PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA 
VALOR SEM O 

RPPS 

Receitas Arrecadadas R$ 44.807.221,52 R$ 1.415.718,45 R$ 43.391.503,07

Despesas Realizadas R$ 41.905.500,70 R$ 213.121,17 R$ 41.692.379,53

SUPERÁVIT 
ORÇAMENTÁRIO R$ 2.901.720,82 R$ 1.202.597,28 1.699.123,54
(Fonte: Anexos 12 ,fls.425 e 584) 
 

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

Arrecadada” (Anexo 10 da Lei Federal n.º 4.320/64), constatou-se 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 ao 

objeto de sua vinculação, conforme parágrafo único do art. 8º da LRF, o que será 

motivo de ressalva e determinação na conclusão deste relatório. 
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          Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR  

Demais Transferências da União 61.700,35 

Outras Transferências de convênio dos Estados – Transferências Correntes 229.000,00 

Outras Transferências de convênio dos Estados – Transferências Correntes 136.423,56 

(Fonte: Anexo 10 ,fls.376/381) 

 

5) DAS GESTÕES FINANCEIRA E PATRIMONIAL  
 
5.1) GESTÃO FINANCEIRA 
 

As disponibilidades de Caixa e Bancos transferidas do exercício de 2005, 

que totalizaram a importância de R$ 4.340.783,75, passaram, em 31.12.2006, a 

ser de R$ 8.315.570,54, constatando-se, portanto, um acréscimo das 

disponibilidades da ordem de 91,57%.  

 

Verifica-se que a Administração Municipal apresentou resultado financeiro 

superavitário de R$ 4.471.285,14 e, excluindo-se os montantes relativos ao 

Regime   Próprio   de   Previdência,   este   resultado  reflete  um  superávit  de  

R$ 270.771,84, conforme quadro abaixo: 

 Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO
REGIME 

PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA 

VALOR SEM O 
RPPS 

Ativo Financeiro R$ 9.740.376,03 R$ 4.201.638,19 R$ 5.538.737,84

Passivo Financeiro R$ 5.269.090,89 R$ 1.124,89 R$ 5.267.966,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 4.471.285,14 R$ 4.200.513,30 R$ 270.771,84 
(Fonte:Anexo 14 ,fls.427 e 586) 
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Do exame realizado pelo Corpo Instrutivo, cabe destacar a seguinte 
análise: 

“...este é o segundo ano desta gestão e que, ao iniciar o mandato, o gestor herdou um 

déficit financeiro de R$ 2.306.322,44. De acordo com o quadro abaixo, que demonstra o 

comportamento do resultado financeiro a cada ano desta gestão, observamos que, apesar de ter 

mantido o resultado deficitário herdado no exercício de 2005, no exercício sob exame o gestor 

conseguiu alcançar o equilíbrio em suas contas, gerando um superávit financeiro, conforme 

evidenciado 

Em R$ 

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS  

GESTÃO ANTERIOR GESTÃO ATUAL 
2004 2005 2006 

-R$ 2.306.322,44 -R$ 91.602,19 R$ 270.771,84 
(Fonte: Processos TCE/RJ nº 210.738-9-06 – ADM 2005 e TCE/RJ nº 210.172-7-05 – ADM 2004) 

 

Sendo assim, o Município alcançou, no segundo ano desta gestão, o equilíbrio financeiro 

necessário ao atendimento do §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.  Cabe 

ressaltar que, ao final desta gestão, o não cumprimento desse dispositivo ensejará a emissão de 

Parecer Prévio Contrário à aprovação das contas.” 

 

5.2) GESTÃO PATRIMONIAL  
 

O resultado patrimonial do exercício de 2006 pode ser assim 

demonstrado: 

Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR 
 

Variações Ativas R$ 59.245.632,00

Variações Passivas R$ 82.040.064,16

RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT R$ 22.794.432,16
(Fonte: Anexo 15 ,fls.428) 
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Este resultado conduziu o Município a um Passivo Real a Descoberto, 

conforme demonstrado a seguir: 

 

Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR  

Ativo Real Líquido - 2005 R$ 9.093.093,75

Déficit – 2006 R$ 22.794.432,16

PASSIVO REAL A DESCOBERTO - 2006 R$ 13.701.338,41
(Fonte: : Processo TCE/RJ nº 210.738-9-06 – ADM 2005 e Anexos 14 e15 - fls.427/429) 

 

Importa  ainda  ressaltar  que  o   valor  acima  apurado  diverge  do  valor 
de R$ 13.670.387,63, apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 427). 

 

5.3) DÍVIDA ATIVA 
 

A evolução da inscrição, cobrança e cancelamento da Dívida Ativa 

Municipal, desde o último exercício da gestão anterior até o exercício em análise, 

é demonstrada na tabela a seguir: 

 

Em R$ 

EXERCÍCIO SALDO 
ANTERIOR INSCRIÇÃO COBRANÇA CANCELAMENTO SALDO 

2004 R$ 3.164.296,23 R$ 994.900,90 R$ 499.553,19 R$ 0,00 R$ 3.659.643,94 

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

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

(Fonte: Processo TCE/RJ nº 210.738-9-06 – ADM 2005 e Anexos 14 e15 - fls.427/429) 
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A inscrição da Dívida Ativa alcançou 12,64% do total da receita própria  

arrecadada, que foi de R$ 5.697.957,91.  A cobrança da Dívida Ativa representou 

14,12% do saldo existente em 2005. 

 
Foi encaminhado às fls. 111 do Doc. nº 28.098-1/07, em anexo, relatório 

evidenciando algumas providências adotadas no âmbito da fiscalização das 

receitas e no combate à sonegação, quantidade e valores das ações ajuizadas 

para a cobrança da dívida ativa nas instâncias administrativas e judicial, a 

evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança 

administrativa e as demais medidas para o incremento das receitas tributárias, na 

forma do artigo 13 da LC n.º 101/00. 

 
6) DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária, conforme demonstrado a seguir: 

Em R$ 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  

1º SEMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE
R$ 36.906.372,79 R$ 39.167.613,27 R$ 43.593.748,34 

           (Fonte: Anexo III do RREO ,fls. 712, 726 e 727) 

 
7) DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  
 
7.1) DA DÍVIDA PÚBLICA 

 
7.1.1) LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA OU FUNDADA 
 
Considera-se dívida consolidada líquida do Município a dívida pública 

consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os 

demais haveres financeiros, conforme inciso V do §1º do art. 1º da Resolução n.º 

40/01. 
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Para efeito fiscal, a Dívida Consolidada compreendida no inciso I do art. 

29 da Lei Complementar n.º 101/00 corresponde àquela prevista no artigo 98 da 

Lei Federal n.º 4.320/64 (Dívida Fundada), acrescida da Dívida Flutuante definida 

no art. 92 da mesma Lei. 

 

A situação do Município, com relação à Dívida, pode ser resumida no 

quadro a seguir, sendo o mesmo transcrição dos dados contidos do Demonstrativo 

da Dívida Consolidada referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre 

de 2006, o qual deve ser elaborado pelo Poder Executivo e abranger o Poder 

Legislativo: 

 

PERCENTUAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA S/ A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

2005 2006 

3º QUADR. 1º SEMEST. 2º QUADR. 3º QUADR. 

6,59% -11,05% -13,09% 15,00% 

           (Fonte: Anexo II do RGF ,fls.723) 

 

Conforme verificado, o limite previsto no inciso II do artigo 3º da Resolução 

nº 40/01 do Senado Federal – 120% da RCL – foi respeitado pelo Município. 

 

7.1.2) LIMITE PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

 

Conforme o Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo IV do 

Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2006 (fls. 725), constata-se que 

o Município não contraiu operações de crédito no exercício.   
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7.1.3) LIMITE PARA CONCESSÃO DE GARANTIA 

 

De acordo com o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de 

Valores – Anexo III do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2006 (fls. 

724), verifica-se que o Município de Vassouras não concedeu garantia em 

operações de crédito. 

 

7.2) DOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO 

 

O artigo 212 da Constituição Federal estabelece que os Municípios devem 

aplicar 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos 

na manutenção e no desenvolvimento do ensino. 

 

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

 
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 

Impostos 

Retido no Fundo 
Estadual - FUNDEF 

15%  (2) 
Município         

85% 

Total            
100%            

(1) 

I - Diretamente Arrecadados  R$ 1.624.343,18

ISS   R$ 456.222,92 

IPTU   R$ 694.265,62 

ITBI   R$ 168.031,62 

IRRF   R$ 305.823,02 

II - Receita de Transferência da União R$ 1.149.190,18 R$ 6.512.077,69 R$ 7.684.420,18

FPM  R$ 1.137.224,43 R$ 6.444.271,74 R$ 7.581.496,17 

ITR    R$ 23.152,31

IOF-Ouro    R$ 0,00

ICMS Desoneração - LC 87/96  R$ 11.965,76 R$ 67.805,95 R$ 79.771,70 

III - Receita de Transferência do Estado   R$ 1.554.987,12 R$ 8.811.593,71 R$ 11.031.714,76

ICMS R$ 1.523.821,66 R$ 8.634.989,43 R$ 10.158.811,09 
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IPI - Exportação R$ 31.165,46 R$ 176.604,28 R$ 207.769,74 

IPVA    R$ 665.133,93 

IV - Outras Receitas Correntes do Município  R$ 478.486,00

Dívida Ativa dos Impostos Municipais    R$ 436.308,84 

Multa e Juros de Mora de Impostos Municipais    R$ 11.000,86 

Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos 
Municipais    R$ 31.176,30 

V - Total das receitas resultantes dos Impostos e 
Transferências Legais (I+II+III+IV) R$ 2.704.177,31 R$ 15.323.671,40 R$ 20.818.964,12

(Fonte: Anexo 10 e Quadro III ,fls.376/381 e 607) 

 
A retenção de 15% para a formação do FUNDEF apresenta diferença de 

R$ 719,26 com relação ao registrado no Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 (fls. 

2.703.458,05). 

 
7.2.2) Cálculo do percentual mínimo da aplicação na 

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

DESCRIÇÃO VALOR 

RECEITAS 
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)  (1)  R$ 20.818.964,12

      Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II) (2) R$ 2.704.177,31 

RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) (3) R$ 4.303.930,68 

TOTAL DAS RECEITAS (I+III-II) R$ 22.418.717,50

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO 
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 3.134.565,79 

Despesas com Ensino Fundamental (IV)  (4)  3.025.523,72 
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (V) (5) 83.462,07  

Outras Despesas com Ensino  (6-5) 25.580,00 

VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VI) 3.243.879,06 
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (VII) (7) 2.259.151,77  
Outras Despesas no Ensino Fundamental  (incluindo repasse previdenciário concedido relativo às 
contribuições patronais) (8) 984.727,29  

VINCULADAS AO FNDE/DEMAIS VINCULAÇÕES E DEMAIS FONTES DE RECURSOS (9 + 10 + 
11) 1.192.462,48 

TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (VIII)  (12) 7.570.907,33 

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (IX) = 
[(IV+V+II) 5.813.163,10 

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)] 

27,92% 
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PERCENTUAL DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL -CAPUT DO ARTIGO 
60 DO ADCT DA CF/88 --> MÍNIMO DE 60%   [(IV+II)/ (Ix0,25)] 110,09% 

PERCENTUAL DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL- § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 --> MÍNIMO DE 60% (VII/VI) 69,64% 

 

Desta forma, constata-se: 

 

- quanto ao estabelecido no art. 212 da Constituição Federal e na Lei 

Orgânica Municipal, que o Município respeitou o limite estabelecido;   

 

- quanto ao estabelecido na Emenda Constitucional n.º 14/96, que o 

Município respeitou o limite estabelecido; 

 

- quanto ao estabelecido no §5º do 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: 

Em % 

DESCRIÇÃO APURADO NA PC 
APURADO NO ANEXO X 

DO RREO (ajustado) 
DIFERENÇA 

DESPESAS COM ENSINO - CAPUT DO 

ARTIGO 212 DA CF/88 
27,92% 27,36% 0,56% 

DESPESA COM ENSINO FUNDAMENTAL -

CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 
110,09% 107,80% 2,29% 

DESPESA NA REMUNERAÇÃO DOS

PROFESSORES DO ENSINO

FUNDAMENTAL 

69,64% 70,0% 0,36% 

(Fonte: Anexo X do RREO ,fls.715) 
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7.2.3) DO ACOMPANHAMENTO DO FUNDEF  

 

A movimentação ocorrida no exercício com os recursos do FUNDEF fica 

resumida abaixo, conforme demonstrado no Quadro VII (Demonstrativo da 

Movimentação dos Recursos referentes ao FUNDEF):  

 

 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) SALDO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO ANTERIOR A TÍTULO DE FUNDEF 55.377,77

(B) RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FUNDEF NO EXERCÍCIO DE 2006 3.448.307,82

(C) RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM FUNDEF NO EXERCÍCIO DE 2006 11.374,06

(D) DESPESA PAGA COM O FUNDEF NO EXERCÍCIO DE 2006 (INCLUSIVE OS RESTOS A 

PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) 
3.467.759,57

(E) SALDO CONTÁBIL PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO A TÍTULO DE FUNDEF (A+B+C-D) 47.003,08

(Fonte: Quadro VII, Conciliação e Extrato Bancário ,fls.614 e 359/363) 

 

 

O saldo contábil da conta-corrente vinculada ao FUNDEF, em 31.12.2006, 

é de R$47.003,08, conforme Quadro VII,às fls. 614, o qual se coaduna com o 

extrato bancário, devidamente conciliado (fls.359/363). 

 

Cabe ainda destacar que o parecer do Conselho Municipal do FUNDEF 

(fls. 365/366) sobre a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo 

concluiu que os recursos foram devidamente aplicados. 
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7.3) DOS GASTOS COM PESSOAL 

 

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

somatório dos gastos do Município com os ativos, os inativos e os pensionistas, 

relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de 

membros do poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como: 

vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da 

aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas-

extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.  Compõem 

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

refiram à substituição de servidores e empregados públicos que, nesse caso, são 

contabilizados como “outras despesas de pessoal” – artigo 18 da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00 - decorrentes de contrato de terceirização, 

conforme Portaria Interministerial n.º 163/01 e suas posteriores alterações. 

 

Cabe ressaltar que a verificação dos limites dos gastos com agentes 

políticos será efetuada quando da análise das Prestações de Contas dos 

Ordenadores de Despesa. 

 

Considerando que a apuração dos gastos de pessoal se faz 

quadrimestralmente, sendo, inclusive, a não observância aos percentuais motivo 

de alerta nos Relatórios de Gestão Fiscal, na forma do §1º do art. 59 da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00, transcrevo a seguir os dados cuja trajetória se 

deu nos exercícios de 2005 e 2006, registrados nos respectivos Demonstrativos 

da Despesa com Pessoal – Anexo I do RGF: 
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Percentual aplicado com Pessoal  

Em % 

 2005 2006 

DESCRIÇÃO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 1º SEMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE

PODER EXECUTIVO 41,14 43,01 37,03 37,61 40,06 

Fonte: Processo TCE/RJ nº 204.571-7/07 (RGF 3º Q) 

 

Conforme se pode constatar, o Poder Executivo respeitou o limite 

estabelecido no artigo 19 da LRF, nos três quadrimestres do exercício de 2006. 

 

7.4) DAS DESPESAS COM SAÚDE 

 

As despesas com ações e serviços públicos de saúde devem 

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

que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, 

inciso I, alínea b e §3º da CF, em consonância com o disposto no inciso III do 

artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

Em relação aos recursos aplicados nas ações e serviços públicos de 

saúde, passo a destacar as análises elaboradas pela Instrução (fls. 773/775): 

 

“A seguir, evidenciaremos a situação do Município com relação aos gastos com saúde, 

tendo como base os Demonstrativos Contábeis e os Quadros II (Demonstrativo da Composição da 

Dívida Ativa e dos Juros de Mora), VIII (Demonstrativo dos Recursos Vinculados referentes à 

Saúde), IX (Demonstrativo das Despesas referentes à Saúde) e X (Demonstrativo do Repasse 

Previdenciário relativo às Contribuições Patronais), ressaltando que da mesma forma realizada na 

Educação, consideraremos as despesas com inativos custeadas com recursos próprios. 
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RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE VALOR (R$) 

Transferências da União para Programa de Saúde      Nota 1 R$ 9.143.018,82  

Transferências do Estado para Programa Saúde  R$ 0,00  

Transferências de Outros Municípios Vinculadas a Programa de Saúde  R$ 0,00  

Outras Receitas Vinculadas a Programa de Saúde        Nota 2 R$ 850.233,19  

Operações de Crédito R$ 0,00  

Aplicações Financeiras R$ 39.184,01  

Total (3) R$ 10.032.436,02

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS QUE NÃO IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  VALOR (R$) 

Despesas com Inativos e Pensionistas pagas com recursos do RPPS R$ 0,00  

Despesas vinculadas aos recursos do SUS R$ 10.098.636,52  

Despesas financiadas com recursos de Operações de Crédito R$ 0,00  

Despesas financiadas com recursos de Royalties R$ 0,00  

Despesas financiadas com outras fontes R$ 0,00  

Total (4) R$ 10.098.636,52
     (Fonte: Anexo 10 e Quadro VIII ,fls.376/381 e 615) 
Notas: 
1 – R$ 8.574.071,32 + 568.947,50 + = 9.143.018,82 
2 – Utilizamos o valor de Anexo 10, uma vez que o quadro VII apresenta valor diferente do contábil. 
 

DESCRIÇÃO VALOR  (R$) 
RECEITAS 

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) (1) 
Quadro da Educação 

R$ 20.818.964,12  

RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE (3) R$ 10.032.436,02  

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS R$ 16.659.998,69 

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF (II) (2) Quadro da Educação R$ 2.704.177,31  

TOTAL DAS RECEITAS  (TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MUNICÍPIO - 
VALOR CONSOLIDADO) 

R$ 44.807.221,52 

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 

(A) DESPESAS COM SAÚDE      Nota 1 R$ 12.944.770,66  

(B) REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES 
PATRONAIS 

R$ 181.156,02 

(C) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS QUE NÃO 
IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (4) 

R$ 10.098.636,52  

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (III) (A+B-C) R$ 3.027.290,16

% DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE, PARA FINS DA EC n.º 29/00 (III)/(I-II) 
16,71%

 

Nota 1 – Valor extraído do Anexo 9 da Lei nº 4.320/64 – fls. 374/375. Deduzimos do total 
da Função 10 o valor de R$ 1.375,00 que se refere a Saneamento Básico (Anexo 8 da Prefeitura – 
fls. 464). Cabe ressaltar que não utilizamos o Anexo 8 Consolidado (fls. 371/373) porque o 
demonstrativo encaminhado refere-se  aos valores dos créditos autorizados e não à despesa 
realizada, conforme constatamos no anexo 11 consolidado, às fls. 424. 
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Da análise dos quadros, verificamos que o montante gasto com saúde no exercício de 

2006 cumpriu o previsto no inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

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

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

 Em DESCRIÇÃO 
APURADO NESTE 

PROCESSO 

APURADO NO ANEXO XVI 
do RREO (ajustado) 

DIVERGÊNCIAS 

DESPESAS COM SAÚDE – ARTIGO 77 DO ADCT 16,71% 19,18% 2,47% 

(Fonte: Anexo XVI do RREO ,fls.720/721) 

Vale ressaltar que a Lei Orgânica Municipal prevê em seu art. 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. 594/606, opinou  

favoravelmente quanto à aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde. 

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.” 

 

Cabe ressaltar que, em Sessão de 21/08/07, ao apreciar o Processo TCE 

nº 211.008-1/07, o Plenário decidiu que, para efeito dos cálculos dos gastos com 

saúde, a partir do exercício de 2008, não serão mais subtraídos, da base de 

cálculo, os valores referentes às contribuições do FUNDEB.  

 

7.5) DOS ROYALTIES  

 

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

provenientes de royalties no quadro permanente de pessoal e no pagamento da 

dívida, excetuando o pagamento de dívida com a União, bem como a 

capitalização de fundos de previdência, conforme Lei Federal n.º 10.195/01. Da 

análise do Corpo Instrutivo, cabe destacar: 

 

“De acordo com Quadros XI a XIII, fls.653/655, a movimentação dos recursos de royalties 

no exercício pode ser resumida da seguinte forma: 
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DESCRIÇÃO 
RECEITAS DA COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 

2006 

I - Transferência da União   

      Compensação Financeira de Recursos Hídricos   

      Compensação Financeira de Recursos Minerais   
      Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo, Xisto e Gás 
Natural 7.648.597,73  

                  Royalties pela Produção   

                  Royalties pelo Excedente da Produção   

                  Participação Especial   

                  Fundo Especial do Petróleo   

II - Transferência do Estado 658.200,11  

III - Outras Compensações Financeiras   

IV - Aplicações Financeiras  116.436,86 

V - Total das Receitas (I + II + III + IV)  8.423.234,70 

 

 

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2006 -  VALOR (R$) 

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 
DESCRIÇÃO 

Pessoal e 
Encargos 

(excluindo FGTS 
e INSS) 

Juros e 
Encargos 
da Dívida 

Outras 
Despesas 
Correntes 

Amortização 
da Dívida  

(nota 
explicativa  

Demais 
Despesas de 

Capital 

I - Transferência da União   2.702,02  4.044.833,86  63.515,42  3.494.963,04 
   Compensação Financeira de 
Recursos Hídricos          
   Compensação Financeira de 
Recursos Minerais          
   Compensação Financeira pela 
Exploração do Petróleo, Xisto e 
Gás Natural   2.702,02  4.044.833,86   63.515,42  3.494.963,04 
      Royalties pela Produção          
      Royalties pelo Excedente da 
Produção          
      Participação Especial          
      Fundo Especial do Petróleo          
II - Transferência do Estado     8.467,45    37.197,64 
III - Outras Compensações          
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Financeiras 

IV - Aplicações Financeiras          
V - Total das Despesas (I + II + III 
+ IV) 0,00  2.702,02  4.053.301,31   63.515,42  3.532.160,68 
VI - Restos a Pagar pagos com 
recursos de Royalties          76.033,68 
Nota– conforme informado no quadro XII, o valor de R$ 63.515,42, demonstrado na coluna Amortização 
da Divida refere-se a parcelamento do INSS e do FGTS amortizados em 2006. Apesar de não informado 
entendemos que os juros e encargos da dívida se referem a essa amortização. 

 
Quanto às despesas com pessoal, foi determinado por esta Corte de Contas, por meio do 

voto prolatado no Processo TCE-RJ n.º 250.364-8/04, que não existe impedimento quanto à 

utilização dos royalties para pagamento de despesas relativas ao FGTS e à Contribuição Patronal 

do Regime Geral de Previdência – INSS, motivo pelo qual as excluímos do quadro acima. 

Da análise das informações constantes dos autos, podemos concluir que o Município não 

aplicou recursos de royalties em pagamento de pessoal, tendo ocorrido o pagamento de dívidas. 

Contudo, o mesmo foi proveniente da exceção aberta pela Lei Federal n.º 10.195/01, com 

pagamento da dívida com a União , na forma evidenciada no Demonstrativo da Aplicação dos 

Recursos dos Royalties por Natureza de Despesa (fls. 656/657) 

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

nas vedações previstas, de onde extrairemos as devidas conclusões: 

Pessoal 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPI0 43.593.748,34
(B) RECEITA DE ROYALTIES 8.423.234,70
(C) RECEITA CORRENTE SEM ROYALTIES (A-B) 35.170.513,64
(D) TOTAL DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL 17.485.072,55

(E) SOBRA DAS RECEITAS CORRENTES SEM ROYALTIES ( 17.685.441,09
(Fonte: Anexo III RREO, fls. 712 e Anexo 15 da Lei 4.320/64 ,fls.428) 

Tendo havido uma sobra das receitas sem royalties, concluímos que não existem indícios 

de utilização de royalties para pagamento de pessoal. 

Dívida 

Com relação ao pagamento de dívidas com recursos dos royalties, a  análise é 

semelhante à efetuada com pessoal, conforme demonstramos: 
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DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) RECEITA TOTAL DO MUNICÍPIO 44.807.221,52

(B) RECEITA DE ROYALTIES 8.423.234,70

(C) RECEITA TOTAL SEM ROYALTIES (A-B) 36.383.986,82

(D) TOTAL DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÍVIDAS 1.295.523,98

(E) SOBRA DA RECEITA TOTAL SEM ROYALTIES  35.088.462,84

(Fonte: Anexos 10 e 15 da Lei 4.320/64 ,fls.376/381 e 428) 

Tendo havido uma sobra das receitas sem royalties, concluímos que não  

Quanto ao saldo financeiro de royalties, verificamos que os extratos bancários 

evidenciando a situação em 31.12.2006 e suas respectivas) conciliações encontram consonância 

com o informado no Quadro XII (fls. 655), conforme se demonstra:” 

Em R$ 
UNIDADE GESTORA 

SALDO EM  31.12.2006 
EXTRATO/CONCILIAÇÃO. 

SALDO EM 31.12.2006 

QUADRO XII 

Banco do Brasil  AG 812-5 c/c 8528-6 - Prefeitura 1.206.530,46 1.206.530,46

Banco Itaú   AG 6125 c/c 00122-9 - Prefeitura 653.503,50 653.503,50

Banco do Brasil   AG 812-5 c/c 15515 - FMAS 83,55 83,55

Banco do Brasil  AG 812-5 c/c 10953 – FMS – contr. 56.158,67 56.158,67

TOTAL 1.916.276,18 1.916.276,18

(Fonte: Extratos e Conciliação Bancárias ,fls.628/629, 635/646, 647/650 e 121/122 doc nº28.098-1/07) 

 
7.6) DA VERIFICAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 29-A 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 
 
7.6.1) PREFEITURA 

 

Os incisos I e III do §2º do art. 29-A da CF 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. Assim, faz-se necessária a 

verificação do enquadramento ou não do Chefe do Executivo nesses dispositivos. 
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Verificação do cumprimento do Inciso I, §2º do Artigo 29-A da CF/88 
 

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

despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e 

excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar, em 2006, o percentual 

de 8% sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 

5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, 

observados os resultados do IBGE que estima a população do Município em 

33.522 habitantes, conforme dados disponíveis no SCAP.    

Limite Previsto 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2005 VALOR (R$)
(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS) 

ISS 469.389,18 
IPTU 805.853,79 
ITBI 154.242,77 
IRRF 305.659,61 
Taxas (1) 115.389,73 
Contribuição de Melhoria 0,00 
Dívida Ativa de Tributos 399.749,18 
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos 19.186,44 
Multa e Juros de Mora de Tributos 20.087,71 
Receitas de Bens de Uso Especial (cemitério, mercado mun., etc)  (2) 0,00 
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)  (3) 111.795,08 
Contribuição de Iluminação Pública (3) 555.593,43 
Subtotal (A) 2.956.946,92 
(B) TRANSFERÊNCIAS

FPM 6.047.765,15 
ITR 21.265,35 
IOF-Ouro 0,00 
ICMS Desoneração - LC 87/96 140.086,20 
ICMS 9.370.235,66 
IPI - Exportação 175.129,19 
IPVA 626.213,41 
Subtotal (B) 16.380.694,96
(C) TOTAL (A+B) 19.337.641,88
Percentual previsto para o Município 8

Limite do Repasse do Executivo para o Legislativo - 2006 1547011,35  
(Fonte: Anexo 10 – Exer.2005 ,fls.659/662) 

(1) Inclusive a Taxa de Poder de Polícia – Ver voto Processo TCE-RJ 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-RJ n.º 261.314-8/02 
(3) Receitas incluídas em virtude do voto proferido no Processo TCE-RJ n.º 210.512-9/04 

JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR 
CONSELHEIRO-RELATOR 
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Comparação do Limite Previsto com o Repasse Recebido 

 Em R$ 
LIMITE DE REPASSE PERMITIDO REPASSE RECEBIDO AJUSTADO 

REPASSE RECEBIDO ABAIXODO 
LIMITE 

 1.547.011,35 1.547.011,34 0,01

(Fonte: Anexos11 e 13 ,fls.32 e 49 doc 28.098-1/07) 

 

REPASSE RECEBIDO 1.566.959,19 
(-) INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) FLS.49

doc 28.098-1/07 19.947,85 

REPASSE RECEBIDO AJUSTADO 1.547.011,34 

 

Verifica-se, 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, foi respeitado.   

 

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

 

De acordo com a Lei Orçamentária e com o Demonstrativo das Alterações 

Orçamentárias, verificou-se que o montante previsto para repasse ao Legislativo 

no exercício de 2006 totalizava R$ 1.630.000,00.  

 

Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara 

Municipal, fls. 32 do Doc nº 28.098-1/07, constata-se repasse a menor, conforme 

se demonstra:  

Em R$ 

REPASSE FIXADO NA LOA REPASSE RECEBIDO 
REPASSE RECEBIDO ABAIXO DO 

FIXADO 

 1.630.000,00 1.566.959,19 63.040,81

(Fonte: LOA e Anexo 13 ,fls.336v e.32 doc 28.098-1/07) 
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Não obstante, registra-se que o valor da despesa empenhada 

pelo Legislativo (R$ 1.544.279,63) foi inferior ao repasse recebido, no valor 

de R$ 1.566.959,19, conforme se pode observar às fls. 32 (OR), em que foi 

anexado o Balanço Orçamentário da Câmara (Anexo 12).  Tal fato evidencia 

que, no exercício de 2006, os recursos transferidos foram mais que 

suficientes para atender às necessidades de funcionamento do legislativo, 

sendo, inclusive, devolvidos aqueles recursos não aplicados na execução 

orçamentária. 

 

8) DA SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

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

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos 

dos entes da Federação, tem como principal objetivo garantir o equilíbrio 

financeiro e atuarial do sistema previdenciário. 

 

De acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias 

do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Anexo V do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária – fls. 728, constata-se um resultado previdenciário 

superavitário da ordem de R$ 1.790.500,00, conforme exposição a seguir: 

 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2.709.100,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 918.600,00

SUPERÁVIT 1.790.500,00
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Comparando este resultado com o apurado no exercício anterior, verifica-

se um acréscimo do superávit previdenciário da ordem de R$1.162.100,00, assim 

demonstrado: 

 

EXERCÍCIO VALOR (R$) 
2005 SUPERÁVIT 628.400,00 
2006SUPERÁVIT 1.790.500,00 

DIFERENÇA 1.162.100,00 
        (Fonte: Anexo V RREO ,fls.728) 

 

Outrossim, a legislação previdenciária vigente estabeleceu critérios 

básicos que os entes públicos devem observar para a constituição e manutenção 

de seus regimes próprios de previdência, critérios esses caracterizados por 

considerável complexidade no que diz respeito à metodologia de 

operacionalização por parte dos Poderes Executivos e de fiscalização a cargo dos 

Tribunais de Contas.  

 

Segundo a Instrução, face à ausência de elementos essenciais que 

permitam um exame mais detalhado acerca dessa matéria, a análise do Sistema 

Previdenciário Municipal sera feita na Prestação de Contas de Ordenadores de 

Despesas. 

 

 

9) DOS FUNDOS MUNICIPAIS  

 

Quanto à avaliação da efetiva operacionalização dos Fundos 

Municipais, cabe destacar os seguintes comentários do Corpo Instrutivo: 
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“2.1) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Foi providenciado, de forma segregada, o orçamento dos recursos inerentes ao  Fundo 

Municipal de Saúde, em face do disposto no §3º do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias c/c §2º do art. 2º c/c art. 72 da Lei Federal n.º 4.320/64. 

Foi verificado que os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde foram 

geridos em sua totalidade por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, haja vista que o Município 

de Vassouras repassou a integralidade da gestão dos recursos de saúde para o respectivo fundo 

municipal, a saber: 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) PERCENTUAL

RECURSOS GERIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 0% 

RECURSOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.944.770,66 100% 

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 
DE  2006 12.944.770,66 100%

(Fonte: Anexo 9 da Lei 4.320/64 ,fls.374) 

Ressaltamos que excluímos o Valor de R$ 1.375,00 da Função Saúde, tendo em vista 

que ser refere a saneamento básico. 

2.2) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Foi  providenciado, de forma segregada, o orçamento dos recursos inerentes ao Fundo 

Municipal de Assistência Social, em cumprimento ao disposto no art. 30 da Lei Federal n.º 

8.742/93, c/c §2º do art. 2º c/c art. 72 da Lei Federal n.º 4.320/64. 

Cabe destacar o descumprimento do disposto na Lei Federal n.° 8.742/93, art. 30, Lei 

Federal n.° 9.604/98, Decreto Federal n.° 2.529/98, haja vista que os recursos destinados às ações 

e serviços públicos de assistência social não foram geridos em sua totalidade por intermédio de 

Fundo Municipal de Assistência Social, prejudicando, ainda, a ciência do respectivo conselho 

municipal vinculado ao fundo, considerando que o Município de Vassouras repassou a 

integralidade da gestão dos recursos das atividades de assistência social para o respectivo fundo 

municipal, a saber: 

 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) PERCENTUAL 

RECURSOS GERIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 102.770,67 15,28 

RECURSOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 569.882,19 84,72 

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO 
NO EXERCÍCIO DE  2006 672.652,86 100%

(Fonte: Anexo 9 da Lei 4.320/64 ,fls.374) 
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2.3) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
O Município de Vassouras não possui Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. Desta forma descumpriu o disposto na Lei Federal n.º 8.069/90 e Lei Federal n.º 

8.242/91, haja vista que os recursos destinados às ações e serviços públicos de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente foram geridos por intermédio do Fundo Municipal de 

Assistência Social (Anexo 08 – fls. 535).” 

 

 

10) DO CONTROLE INTERNO 

 

O Relatório do Controle Interno Municipal foi anexado ao presente 

processo, sendo observadas diversas informações acerca da gestão relativa ao 

exercício de 2006, consideradas na análise desta prestação de contas.  
 

 

11) 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 às Câmaras 

Municipais; 
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Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer 

prévio deste Tribunal de Contas e o subseqüente julgamento pela Câmara dos 

Vereadores não eximem a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de 

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

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

pendem de exame por esta Corte de Contas; 

 

Considerando que as presentes Contas de Gestão do Município, 

constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das Demonstrações técnicas de 

natureza contábil, foram elaboradas com observância às disposições legais 

pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas; 

 

Considerando a aplicação dos percentuais constitucionais mínimos na 

manutenção e desenvolvimento do ensino, manutenção e desenvolvimento do 

ensino fundamental e despesas próprias com saúde, regulamentados pelos 

artigos 212 da Constituição Federal, 60 e 77 do ADCT; 

 

Considerando que os gastos com pessoal do Poder Executivo, 

apresentados no Relatório, encontram-se dentro do limite previsto no artigo 19 e 

20 da Lei Complementar Federal nº 101/00; 

 
Considerando que foram observadas as regras insculpidas no artigo 

29-A da Constituição Federal, e 

 

Considerando que as Contas do Prefeito Municipal, Sr. Eurico Pinheiro 

Bernardes Júniior, referentes ao exercício de 2006, incluíram, além das suas 

próprias, as do Presidente do Poder Legislativo, com base no disposto no artigo 

56 da Lei Complementar Federal nº 101/00, 
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Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 09.08.2007, ao 

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

medida cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia do artigo 56 da Lei 

Complementar nº 101/2000;  

 

Considerando que, face à decisão do Supremo Tribunal Federal, foram 

aqui analisadas as Contas de Gestão do Chefe do Poder Executivo, deixando as 

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

Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, exercício de 2006;  

 

Considerando que nos termos do art. 2º da Deliberação TCE-RJ 199, de 

23.01.1996, as Prestações de Contas de Gestão são encaminhadas a este 

Tribunal em duas vias; 

 

Considerando que o processo referente à “Cópia da Prestação de 

Contas” contém informações necessárias para subsidiar as Contas de Ordenador 

de Despesas da Câmara Municipal; 

 

 

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

Ministério Público Especial junto ao Tribunal, 

 
VOTO: 

 
I – Pela emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das 

Contas da Administração Financeira do Poder Executivo do Município de 

Vassouras, referentes ao exercício de 2006, de responsabilidade do Prefeito Sr. 

Eurico Pinheiro Bernardes Júnior, com RESSALVAS e DETERMINAÇÕES a 

seguir relacionadas: 
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1 - Quanto ao atendimento parcial ao Ofício-Regularizador (Processo 

TCE/RJ n.º 212.605-2/07); 

 

2 – Quanto aos valores dos Decretos nºs 2479/06 e 2461/06, lançados no 

Quadro I (fls. 07), uma vez que apresentam divergências em relação das  

publicações; 

 

3 – Quanto à divergência de valor registrada no texto do Decreto nº 

2470/06 (R$ 7.000,00) em relação ao valor do crédito (R$ 8.370,00);  

 
4 – Quanto à não apresentação dos cálculos demonstrando a tendência 

do exercício em se obter saldo positivo entre a arrecadação prevista e a realizada, 

na forma disposta no § 3º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64,  quando da abertura de 

créditos adicionais por excesso de arrecadação; 

 

5 - Quanto à diferença registrada entre o Orçamento final apurado, com 

base nos Decretos de Abertura de Créditos Adicionais encaminhados, e o Balanço 

Orçamentário Consolidado; 

 

6 – Quanto à utilização de nomenclaturas, no Anexo 10 da Lei Federal nº 

4.320/64, que não especificam o tipo de recurso previsto, ou sem o 

desdobramento das subcontas de receita; 

  

7 – Quanto à divergência entre o valor do Passivo Real a descoberto, 

calculado neste processo, e aquele apresentado no Balanço Patrimonial 

Consolidado do exercício de 2006; 
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8 – Quanto à diferença de R$ 719,26, apurada em relação à retenção de 

15% para a formação do FUNDEF; 

 

9 - Quanto às divergências 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; 

 

10 – Quanto à divergência entre os valores das Receitas com Saúde 

registradas no Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 e aquelas registradas no Quadro 

extracontábil VII; 

 

11 - Quanto às divergências 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; 

 

12 - Quanto ao descumprimento do disposto na Lei Federal n.° 8.742/93, 

art. 30, Lei Federal n.° 9.604/98, e Decreto Federal n.° 2.529/98, haja vista que os 

recursos destinados às ações e serviços públicos de assistência social não foram 

geridos em sua totalidade por intermédio de Fundo Municipal de Assistência 

Social, prejudicando, ainda, a ciência do respectivo Conselho Municipal vinculado 

ao Fundo; 

 

13 - Quanto ao fato de não terem providenciado o Orçamento de forma 

segregada dos recursos inerentes ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, em descumprimento às disposições das Leis Federais n.ºs 

8.069/90 e 8.242/91, c/c o art. 72 da Lei Federal n.º 4.320/64. 
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DETERMINAÇÕES 
 

1 -  Revisar e aprimorar o sistema de controle interno, de forma a atender 

ao que dispõe o art. 74 da CF, objetivando, ainda, assegurar a consistência dos 

dados produzidos, de forma a identificar e corrigir eventuais distorções, como, por 

exemplo, as apontadas nas Ressalvas nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e11; 

 

2 - Fazer constar, nas próximas Prestações de Contas de Administração 

Financeira, todos os documentos de remessa obrigatória na forma prevista nas 

Deliberações TCE nos 199/96 (alterada pela Deliberação no 215/00), 201/99, 

210/99 e 218/00, bem como nas Leis nos 4.320/64 e 101/00 (LRF);  

 

3 -  Adotar as medidas apropriadas que visem garantir que os recursos 

destinados às ações e serviços públicos de assistência social e de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente sejam efetivamente geridos pelos respectivos 

Fundos Municipais, em obediência às legislações pertinentes; 

 
4 - Para que, nas Contas de Gestão do exercício de 2008, não realize a 

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

parcela das Transferências para o FUNDEB – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação. 

 

II – Por DETERMINAÇÃO:  

 

1. À Secretaria-Geral das Sessões para que remeta à Inspetoria 

competente a segunda via desta Prestação de Contas, enviada a 

este Tribunal em atendimento à Deliberação TCE-RJ nº 199, de 

23.01.1996, considerando que o processo principal será remetido 

ao Legislativo Municipal; 
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2. À Inspetoria competente, para que, com base na segunda via desta 

Prestação de Contas, que subsidiará a Prestação de Contas dos 

Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, proceda à análise 

quanto ao cumprimento do artigo 29-A da Constituição Federal por 

parte do Legislativo Municipal, bem como das disposições dos 

artigos 19, 20 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

considerando que o exercício de 2006 coincide com o final do 

mandato do titular do Poder Legislativo. 

 

III – Pela ANEXAÇÃO dos Processos TCE/RJ nos 231.049-7/06  e 

225.704-5/06 à prestação de contas do ordenador de despesas da Câmara 

Municipal de Vassouras, referente ao exercício de 2006, Processo TCE/RJ nº 

210.712-0/07, para subsídio à análise daqueles autos; 

 

IV – Pelo ARQUIVAMENTO do Processo TCE/RJ no 230.908-0/06, 

referente ao Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, relativo ao 2º 

semestre de 2006. 

 

GC-6,           
 
 

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

 
 
PRESTAÇÃO   DE   CONTAS   DA   ADMINISTRAÇÃO   FINANCEIRA   DO 
MUNICÍPIO   DE   VASSOURAS 
 
PROCESSO NO 211.976-2/07 
 
EXERCÍCIO DE 2006 
 
PREFEITO: EURICO PINHEIRO BERNARDES JÚNIOR  
 

PARECER PRÉVIO 
 

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

Considerando que as Contas do Município de Vassouras, relativas ao 
exercício de 2006, foram apresentadas a esta Corte, tendo como representante do 
Poder Executivo o Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior; 
 

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

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

Considerando a análise técnica constante da informação do Corpo 
Instrutivo desta Corte de Contas sobre o Balanço Geral do Município; 
 

Considerando o Parecer do Ministério Público Especial junto ao 
Tribunal, representado pelo Procurador-Geral Horacio Machado Medeiros;  
 

Considerando a aplicação na manutenção e desenvolvimento do 
ensino e nas ações de serviços públicos de saúde, de acordo, respectivamente, 
com o disposto no art. 212 da Constituição Federal e art. 77 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias; 
 



TCE/RJ 
PROCESSO N.º 211.976-2/07 
RUBRICA               FLS. 841 

 

 
JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR 

CONSELHEIRO-RELATOR 

 
Considerando que, nos termos da Legislação vigente, o Parecer 

Prévio e o subseqüente julgamento pela Câmara de Vereadores não eximem as 
responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesa, bem como 
daqueles que geriram valores e bens municipais, os quais, estando sob jurisdição 
desta Corte, estão ou serão alvo de fiscalização e julgamento por este Tribunal; 
 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 09/08/2007, ao 
apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238 e, por maioria, deferiu a 
medida cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia do artigo 56 da Lei 
Complementar nº 101/2000;  

 
Considerando que, face à decisão do Supremo Tribunal Federal 

deferindo a medida cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia do artigo 
56, foram analisadas as Contas de Gestão do Chefe do Poder Executivo, 
deixando as contas de Chefe do Poder Legislativo para apreciação nas contas de 
Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, exercício de 2006; 
 

Considerando, finalmente, o voto do Conselheiro-Relator, 
 
 

RESOLVE: 
 
 

Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação, pela Câmara 
Municipal, das Contas de Administração Financeira do Chefe do Poder Executivo 
do Município de Vassouras, Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior, referentes ao 
exercício de 2006, com RESSALVAS e DETERMINAÇÕES constantes do voto. 
 

 
SALA  DAS SESSÕES,         de                           de  2007. 

 
 

Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco 
PRESIDENTE 

 
 

Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior 
RELATOR 

 
 

Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL junto ao Tribunal 
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Trata o presente processo da Prestação de Contas da Gestão do Município de Vassouras, relativas ao exercício de 2006, de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior.


As presentes contas foram encaminhadas, tempestivamente, a este Egrégio Tribunal de Contas, através do Ofício nº GP nº 307, de 25.04.07, para apreciação e emissão de Parecer Prévio, conforme estabelecido no art. 125, inciso I, da Constituição Estadual - redação dada pela Emenda Constitucional n.º 4/91.


Preliminarmente, foi fixado prazo, conforme Voto por mim prolatado em Sessão de 17/05/07, para que o Prefeito apresentasse a documentação complementar, tendo em vista que a constituição inicial do processo carecia de documentos essenciais para análise das contas e emissão de Parecer Prévio.  Em atendimento parcial ao Ofício-Regularizador (Processo TCE/RJ nº 212.605-2/07), foram encaminhados elementos que  constituem o Doc. TCE nº 28.098-1/07.


Ao examinar os elementos que demonstram o resultado geral do Município, o Corpo Instrutivo sugere a emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas do Poder Executivo, face à abertura de créditos adicionais suplementares e especiais sem prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes, em inobservância ao inc. V do art. 167 da CF/88, e Parecer Prévio  Favorável à aprovação das Contas do Poder Legislativo, com Comunicação ao responsável pelo Controle Interno da Prefeitura.


O Ministério Público Especial junto ao Tribunal, representado pelo Procurador Horacio Machado Medeiros, manifesta-se no mesmo sentido às fls. 799.


Ressalto que, em atendimento ao artigo 123 do Regimento Interno e à Del. TCE nº 199/96, o presente foi publicado em Pauta Especial no DORJ de 20.08.07, abrindo prazo para apresentação de defesa.


Em atendimento aos termos da citada publicação, o Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior, Prefeito Municipal, protocolou, nesta Corte, razões de defesa, autuadas sob o Doc. TCE/RJ nº 39.258-2/07.  Convém ressaltar que a defesa, além de tratar da irregularidade apontada pela Instrução, cuidou de citar algumas providências que foram adotadas visando sanear as impropriedades, como por exemplo, a republicação, em 2007, de alguns decretos, publicados em 2006 com imperfeições, bem como outras medidas que pretende adotar no sentido de evitar que tais falhas venham a ocorrer nos próximos exercícios.  


Cabe ainda consignar que o Supremo Tribunal Federal, em 09.08.2007, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238 , por maioria, deferiu a medida cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia do artigo 56 da Lei Complementar nº 101/2000 que estabelece que as Contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. 


Dessa forma, serão aqui analisadas as Contas de Gestão do Chefe do Poder Executivo, deixando as Contas de Chefe do Poder Legislativo para apreciação na Prestação de Contas de Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, exercício de 2006. 


É o Relatório.


Com base no conjunto de informações e documentos que constituem o presente e nos novos elementos trazidos aos autos, através das Razões de Defesa apresentadas, exponho os comentários que se seguem sobre a análise das presentes contas.


1) DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL


Segundo dados existentes no SCAP - Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Processos deste Tribunal - a Administração Municipal é composta pelas entidades relacionadas 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





2) 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 da Lei Federal 
n.º 4.320/64, em comparação com o Anexo I do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, podem ser  assim demonstrados:


Em R$


		RECEITAS/DESPESAS

		ANEXO I DO RREO

		ANEXOS 10 e 15  DA L.F. 4.320/64 

		DIFERENÇA



		Tributárias

		1.844.900,00

		1.844.906,00

		6,00



		Transferências Correntes

		41.612.700,00

		41.612.721,66

		21,66



		Pessoal e Encargos

		17.485.100,00

		17.485.072,55

		27,45





(Fonte:Anexos 10 e 15 ,fls.376/381, 428/429  – Anexo I do RREO, fls. 710/711)

Do exame efetuado, pode-se constatar a consistência entre os dados apresentados no Balanço Orçamentário (Anexo I do RREO) e aqueles constantes do Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei Federal n.º 4.320/64).

3) CONSOLIDAÇÃO


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. 

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


4) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


4.1) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 


O orçamento do Município de Vassouras, para o exercício de 2006, foi aprovado pela Lei dos Orçamentos Anuais, n.º 2145 de 16.12.2005, estimando a receita no valor de R$ 37.527.493,70 e fixando a despesa no mesmo montante.


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


1. Efetuar operações de crédito por antecipação da receita nos limites e condições previstas na legislação em vigor (art. 5º); 


2. Abrir créditos suplementares (Poder Executivo e Poder Legislativo) até o limite de 20% do total da despesa fixada nesta Lei (art. 4º).


A Lei Orçamentária não prevê exceções ao limite de 20%. para abertura de créditos suplementares.


Assim, foram fixados os seguintes limites:


Em R$


		DESCRIÇÃO

		VALOR



		Total da Despesa Fixada

		R$ 37.527.493,70



		Limite para Efetuação de Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 0%

		R$ 0,00



		Limite para Abertura de Créditos Suplementares - 20%

		R$ 7.505.498,74





(Fonte: LOA ,fls.336v/337_)

Não foram contraídas operações de crédito por antecipação de receita, conforme demonstrativo  de fls. 426.


Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias em razão da abertura   de   créditos   adicionais,   resultando   em   um   orçamento  final  de  R$ 51.046.874,97, que representa um acréscimo de 36,03% em relação ao orçamento inicial.


De acordo com o Corpo Instrutivo, foram abertos os seguintes créditos adicionais:


Em R$

		LEI AUTORIZATIVA

		DECRETO N.º

		FLS.



		FONTE DO RECURSO

		TIPOS DO RECURSO *

		EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA



		

		

		

		SUPERÁVIT

		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 

		ANULAÇÃO

		OPERAÇÕES DE CRÉDITO

		

		



		

		

		

		

		CONVÊNIOS

		 OUTROS

		

		

		

		



		2145/05

		2506/06

		14

		

		

		

		65.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2507/06

		14

		

		

		

		13.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2495/06

		22

		

		

		

		299.149,58

		

		S

		



		2145/05

		2497/06

		22v.

		

		

		

		67.700,00

		

		S

		



		2145/05

		2489/06

		37

		

		

		

		216.000,12

		

		S

		



		2145/05

		2490/06

		37

		

		

		

		5.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2493/06

		38

		

		

		

		4.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2494/06

		38

		

		

		

		375,00

		

		S

		



		2145/05

		2476/06

		71

		

		

		

		221.647,40

		

		S

		



		2145/05

		2477/06

		71v.

		

		

		

		654.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2479/06 (1)

		71v.

		

		

		

		183.819,19

		

		S

		



		2145/05

		2483/06

		72v.

		

		

		

		4.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2463/06

		97

		

		

		

		167.850,00

		

		S

		



		2145/05

		2466/06

		97v.

		

		

		

		18.903,30

		

		S

		



		2145/05

		2469/06 (4)

		98

		

		

		

		70.764,41  

		

		S

		



		2145/05

		2470/06 (3)  

		98v.

		

		

		

		8.370,00  

		

		S

		



		2145/05

		2458/06

		117

		

		

		

		205.422,17

		

		S

		



		2145/05

		2460/06

		117v.

		

		

		

		377.900,00

		

		S

		



		2145/05

		2461/06 (1)

		118

		

		

		

		2.032.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2462/06

		119

		

		

		

		1.045.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2441/06

		126

		

		

		

		25.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2442/06

		126

		

		

		

		33.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2455/06

		131v.

		

		

		

		10.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2457/06

		131v.

		

		

		

		27.911,87

		

		S

		



		2145/05

		2440/06

		153v.

		

		

		

		183.827,49

		

		S

		



		2145/05

		2445/06

		153-A

		

		

		

		149.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2447/06

		153v-A

		

		

		

		45.812,29

		

		S

		



		2145/05

		2448/06

		153v-A

		

		

		

		948.845,40

		

		S

		



		2145/05

		2451/06

		153v-B

		

		

		

		8.161,01

		

		S

		



		2145/05

		2452/06

		153v-B

		

		

		

		91.946,39

		

		S

		



		2145/05

		2454/06

		153-C

		

		

		

		111.677,89

		

		S

		



		2145/05

		2436/05

		157

		

		

		

		386.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2419/06

		177v.

		

		

		

		36.016,64

		

		S

		



		2145/05

		2423/06

		178v.

		

		

		

		175.750,00

		

		S

		



		2145/05

		2424/06

		179

		

		

		

		10.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2426/06

		179

		

		

		

		47.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2427/06

		179v

		

		

		

		60.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2432/06

		180v

		

		

		

		239.140,00

		

		S

		



		2145/05

		2433/06

		180v

		

		

		

		710.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2415/06

		196

		

		

		

		1.227.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2408/06

		206v.

		

		

		

		440.158,50

		

		S

		



		2145/05

		2409/06

		207

		

		

		

		16.275,60

		

		S

		



		2145/05

		2405/06

		219

		

		

		

		40.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2406/06

		219

		

		

		

		42.243,00

		

		S

		



		2145/05

		2397/06

		229v

		

		

		

		82.947,13

		

		S

		



		2145/05

		2388/06

		236

		

		

		

		53.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2389/06

		236

		

		

		

		100.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2394/06

		237

		

		

		

		5.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2395/06

		237

		

		

		

		550.315,00

		

		S

		



		2145/05

		2376/06

		267

		

		

		

		6.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2375/06

		275

		

		

		

		20.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2371/06

		298v

		

		

		

		233.500,00

		

		S

		



		2145/05

		2365/06

		306v

		

		

		

		70.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2362/06

		311

		

		

		

		111.700,00

		

		S

		



		2145/05

		2360/06

		315

		

		

		

		40.000,00

		

		S

		



		2145/05

		2345/06

		325

		

		

		

		136.000,00

		

		S

		



		2145/05

		Dec. 51 (5)

		06 **

		

		

		

		35.000,00 

		

		S

		



		2145/05

		Dec. 52 (5)

		06 **

		

		

		

		35.000,00 

		

		S

		



		2145/05

		Dec. 53 (5)

		06 **

		

		

		

		10.000,00 

		

		S

		



		2145/05

		Dec. 54 (5)

		06 **

		

		

		

		20.000,00 

		

		S

		



		2145/05

		Dec. 55 (5)

		06 **

		

		

		

		10.000,00

		

		S

		



		2145/05

		Dec. 56 (5)

		06 **

		

		

		

		30.000,00 

		

		S

		



		2145/05

		Dec. 57 (5) 

		06 **

		

		

		

		17.000,00 

		

		S

		



		2145/05

		Dec. 58 (5)

		06 **

		

		

		

		7.000,00 

		

		S

		



		2145/05

		Dec. 59 (5)

		06 **

		

		

		

		11.000,00 

		

		S

		



		2145/05

		Dec. 60 (5)

		06 **

		

		

		

		5.000,00 

		

		S

		



		2261/06

		2491/06 (7)

		37v.

		

		

		838.382,57

		

		

		S

		



		2253/06

		2478/06

		71v.

		

		1.290.000,00

		

		

		

		S

		



		2254/06

		2484/06

		72v.

		

		1.082.500,00

		

		

		

		ES

		



		2255/06

		2485/06

		72v.

		

		505.000,00

		

		

		

		S

		



		2256/06

		2486/06

		73

		

		295.500,00

		

		64.981,70

		

		ES

		



		2257/06

		2487/06 (8)

		73

		

		

		19.884,00

		

		

		S

		



		2251/06

		2473/06 (9)

		85

		

		

		655.174,10

		

		

		S

		



		2249/06

		2471/06

		98v.

		

		151.500,00

		

		

		

		ES

		



		2237/06

		2446/06

		153v-A

		

		82.000,00

		

		16.000,00

		

		S

		



		2219/06

		2428/06 (10)

		179v

		2.723,94

		

		7.476,50

		

		

		ES

		



		2220/06

		2429/06 (10)

		179v

		290.773,02

		

		15.000,00

		424.226,98

		

		ES

		



		2218/06

		2416/06

		196v

		

		

		

		89.339,12

		

		ES

		



		2200/06

		2400/06

		230

		

		10.506,46

		

		

		

		ES

		



		2202/06

		2401/06

		230

		

		

		

		380.000,00

		

		S

		



		2186/06

		2382/06

		267v

		

		90.000,00

		

		17.600,00

		

		ES

		



		2187/06

		2383/06

		268

		

		92.000,00

		

		40.000,00

		

		ES

		



		2188/06

		2384/06

		268

		

		300.000,00

		

		173.100,00

		

		ES

		



		2189/06

		2385/06

		268

		

		113.000,00

		

		22.000,00

		

		ES

		



		2190/06

		2386/06

		268v

		

		94.975,00

		

		20.000,00

		

		ES

		



		2191/06

		2387/06

		268v

		

		93.000,00

		

		23.000,00

		

		ES

		



		2166/06

		2367/06 (2)


(9)

		297

		

		

		7.209.985,68 


125.000,00

		

		

		S


ES

		



		2204/06

		2407/06

		214

		

		155.000,00

		

		

		

		ES

		



		2152/06

		2363/06

		311v

		

		

		

		40.000,00

		

		ES

		



		2151/06

		2347/06

		325

		

		

		

		8.800,00

		

		ES

		



		2150/06

		2348/06

		325

		

		

		

		10.000,00

		

		ES

		



		2147/05

		2352/06 (6)

		325v 

		

		

		

		27.813,00

		

		S

		



		TOTAL GERAL

		

		

		293.496,96

		4.354.981,46

		8.870.902,85

		13.669.990,18

		

		

		





· Fonte:       E – Extraordinário   S – Suplementar     Es – Especial


· ** Documento TCE/RJ nº 28.098-1/07


Com base nos decretos de abertura de créditos adicionais e suas respectivas leis autorizativas, o Corpo Instrutivo desenvolve a seguinte análise:


“Notas:


1 – Os valores apresentados nos quadros de fls. 11/19 apresentam divergências dos valores apresentados nas publicações;


2 – Crédito Suplementar de R$ 7.209.985,68 e Crédito Especial de R$ 125.000,00, Totalizando o valor de R$ 7.334.985,68.


3 – O texto do decreto apresenta divergência em relação do valor do crédito. Consideramos em nossa análise o valor de R$ 8.370,00.


4 – A publicação do Decreto não demonstra os programas que foram anulados.Já sua cópia encaminhada às fls. 92, apresenta essas anulações. Entretanto, os valores são menores que os da publicação, evidenciando abertura de crédito sem a devida fonte de recurso, contrariando o disposto no inciso V, art. 167 da Constituição Federal;


5 –  As publicações não evidenciam as leis autorizativas e as fontes de recursos para abertura dos créditos. Entretanto no que tange as leis, em nossa análise, consideramos a LOA, uma vez que o quadro de fls. 19 menciona esta Lei. Com relação às fontes de recursos, constatamos que os créditos foram abertos sem as suas indicações, contrariando o disposto no inciso V, art. 167 da Constituição Federal


6 – Crédito suplementar aberto no exercício de 2006 com base na Lei 2147/05 (fls. 331) do exercício de 2005. Conforme § 2º do art. 167 da Constituição Federal, somente os créditos especiais e extraordinários podem ser reabertos no exercício seguinte nos limites de seus saldos. Verificamos também, que a citada Lei utiliza recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício de 2005 e o decreto, de anulação de dotações do Orçamento de 2006. Desta forma constatamos que o crédito foi aberto sem autorização legislativa, contrariando o disposto no inciso V, art. 167 da Constituição Federal.


7 – Crédito aberto utilizando como recurso o excesso de arrecadação do FUNDEF (considerando a aplicação financeira). Foi encaminhada a planilha evidenciando o cálculo de excesso provável (fls. 37v) , na qual é prevista uma arrecadação de R$ 3.469.582,16 para o FUNDEF e  de R$ 11.575,41 para a aplicação financeira.  Conforme verificamos no anexo 10 (fls. 376/381) esses valores não se confirmaram no final do exercício. Este fato será motivo de impropriedade.


8 – Crédito aberto utilizando como recurso o excesso de arrecadação do FNDE - PNAE. Foi encaminhada a planilha evidenciando o cálculo de excesso provável (fls. 73) , na qual é prevista uma arrecadação de R$ 146.484,00.  Conforme verificamos no anexo 10 (fls. 376/381) esse valor se confirmou no final do exercício. 


9 – Créditos abertos no total de R$ 7.990.159,78 utilizando como fonte de recurso excesso provável de arrecadação dos Royalties Foram encaminhadas as planilhas de cálculo. No entanto, analisando a planilha do crédito nº 2367/06 (fls. 297v), constatamos que o calculo do excesso de arrecadação, no montante de R$ 7.334.985,68, não ficou evidenciado de forma clara. Quanto à planilha do crédito nº 2473 (fls.85), observamos que não houve a dedução da parcela já considerado no crédito anterior. Considerando uma previsão orçamentária total de R$ 37.527.493,70 (LOA) e uma arrecadação total de R$ 44.807.221,52 (fls. 381), apuramos um excesso de arrecadação no orçamento global de R$ 7.279.727,82, o que evidencia que os referidos créditos foram aberto sem a devida fonte de recurso, contrariando o inciso V, art. 167 da Constituição Federal.


10 – Créditos abertos utilizando como fonte de recursos:


· Superávit financeiro apurado em 2005 – Por se tratar de recursos vinculados, não foi possível verificar o superávit na fonte. No entanto contatamos no Processo TCE/RJ nº 210.739-9/06 (Administração Financeira de 2005) a existência de um superávit financeiro de R$ 1.501.856,70 no final do exercício.


· Excesso de Arrecadação – Não foram encaminhadas as planilhas de cálculo. No decreto 2428/06 (fls. 179v) foi utilizado o recurso do FNAS – Bolsa família no valor de R$ 7.476,50 .Conforme anexo 10 (fls. 378) contatamos a existência do excesso. Quanto ao decreto 2429/06 (fls. 179v) foi utilizado o recurso da Rem. Dep. Recursos Vinculados – Casas Populares – Fórum R$ 15.000,00, no entanto verificamos no anexo 10 (fls. 377) que não consta valor arrecadado nessa rubrica. Portanto constatamos a abertura de crédito sem a devida fonte de recurso, contrariando o inciso V, art. 167 da Constituição Federal. “


DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO


                                                                                                                                                              Em R$

		DESCRIÇÃO

		VALOR



		(A) Orçamento Inicial

		R$ 37.527.493,70



		(B) Alterações:

		R$ 27.189.371,45



		Créditos Extraordinários

		R$ 0,00



		Créditos Suplementares

		R$ 23.337.368,73



		Créditos Especiais

		R$ 3.852.002,72



		© Anulações de Dotações

		R$ 13.669.990,18



		(A+B-C) ORÇAMENTO FINAL

		R$ 51.046.874,97





Comparando  o  valor  do  orçamento final acima apurado com o valor de R$ 51.062.874,97 registrado no Balanço Orçamentária consolidado (fls. 425), constata-se uma divergência de R$ 16.000,00.


Dá análise, verificou-se os seguintes totais de decretos de abertura de créditos adicionais em relação ao valor previsto nas leis autorizativas:


Em R$

		LEIS AUTORIZATIVAS

		VALOR PERMITIDO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

		TOTAL DOS DECRETOS 



		LEI ORÇAMENTÁRIA – N.º 2145/05

		7.505.498,74

		12.313.129,38



		LEI  N.º 2261/06 – FLS. 33v

		838.382,57

		838.382,57



		LEI N.º 2253/06 – FLS. 70

		1.290.000,00

		1.290.000,00



		LEI  N.º 2254/06 – FLS. 70

		1.082.500,00

		1.082.500,00



		LEI  N.º 2255/06 – FLS. 70

		505.000,00

		505.000,00



		LEI N.º 2256/06 – FLS. 70v

		360.481,70

		360.481,70



		LEI N.º 2257/06 – FLS. 70v

		19.884,00

		19.884,00



		LEI  N.º 2251/06 – FLS. 84v

		655.174,10

		655.174,10



		LEI  N.º 2249/06 – FLS. 97

		151.500,00

		151.500,00



		LEI N.º 2237/06 – FLS. 153-H

		98.000,00

		98.000,00



		LEI  N.º 2219/06 – FLS. 186

		10.200,44

		10.200,44



		LEI  N.º 2220/06 – FLS. 186

		730.000,00

		730.000,00



		LEI N.º 2218/06 – FLS. 206

		89.339,12

		89.339,12



		 LEIS  N.º 2.167 e 2.204/06 – FLS. 295v e 228

		155.000,00

		155.000,00



		LEI  N.º 2200/06 – FLS. 227

		10.506,46

		10.506,46



		LEI N.º 2202/06 – FLS. 227v

		380.000,00

		380.000,00



		LEI  N.º 2186/06 – FLS. 266

		107.600,00

		107.600,00



		LEI N.º 2187/06 – FLS. 266

		132.000,00

		132.000,00



		LEI N.º 2188/06 – FLS. 266

		473.100,00

		473.100,00



		LEI N.º 2189/06 – FLS. 266

		135.000,00

		135.000,00



		LEI N.º 2190/06 – FLS. 266v

		114.975,00

		114.975,00



		LEI  N.º 2191/06 – FLS. 266v

		116.000,00

		116.000,00



		LEI N.º 2166/06 – FLS. 294v

		7.334.985,68

		7.334.985,68



		LEI  N.º 2152/06 – FLS. 324

		40.000,00

		40.000,00



		LEI  N.º 2150/06 – FLS. 324

		8.800,00

		8.800,00



		LEI N.º 2151/06 – FLS. 324

		10.000,00

		10.000,00



		NÃO CONSTA (VER NOTA 6, FLS.747)

		-

		27.813,00



		TOTAL

		

		27.189.371,45





Do quadro acima, a Instrução concluiu que a abertura de créditos adicionais não se encontra dentro do limite estabelecido nas leis autorizativas relacionadas, contrariando o inciso V do artigo 167 da Constituição Federal.


Sobre esta questão, o Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior, Prefeito Municipal, responsável pelas contas ora em análise, em atendimento à Pauta Especial, prestou esclarecimentos e juntou elementos, que deram origem ao Doc. TCE/RJ nº 39.258-2/07, cujas alegações podem ser resumidas a seguir:


“Diante do exposto, todas as suplementações feitas para dotações de pessoal nos levaram a entender que não estariam incluídas no limite estabelecido, já que as mesmas não poderiam se utilizadas em qualquer outra ação, senão a de pessoal.  Portanto, conforme demonstrado no quadro acima, os decretos efetuados estariam dentro do limite estabelecido pelo legislativo, tendo seus valores utilizados em ações aprovadas pela legislativo não usurpando assim o seu poder, pois o percentual utilizado foi de 14,15%.


As suplementações feitas em pessoal não seriam uma alocação de nova ação e sim uma correção dos valores defasados propostos e aprovados no orçamento inicial.


Também, na análise do Balanço Orçamentário verificou-se que a diferença entre a previsão orçamentária final, R$ 51.062.874,97, e sua execução de R$ 41.905.500,70, apresenta um superávit de R$ 9.157.374,27, demonstrando que esse excesso não influenciou na gestão dos recursos municipais, pois se deduzirmos desse valor os decretos efetuados para adequar a despesa de pessoal R$ 5.131.905,00, ainda ficaríamos com um superávit de R$ 4.025.469,27.


 E ainda, se compararmos a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada teremos:


		Descrição

		Valor



		Receita Arrecadada

		R$ 44.807.221,52



		Despesa Realizada

		R$ 41.905.500,70



		Superávit Orçamentário

		R$ 2.901.720,82





Por fim, o responsável destaca, ainda, que a situação revelada na Prefeitura Municipal de Vassouras, em relação aos superávits demonstrados, se assemelha àquelas encontradas em outras Prefeituras, tendo o Plenário desta Corte assim se manifestado nos autos dos Processos TCE/RJ nºs 250.509-8/03, 250.226-6/02 e 250.630-7/00.


Faz-se oportuno comentar que, de fato, esta Corte já manifestou entendimento de que o superávit orçamentário e de arrecadação suportariam a abertura de créditos adicionais, como pode ser observado em decisões em Processos inclusive de minha Relatoria (TCE nºs 250.509-8/03 e 250.226-6/02) e de outros Relatores (TCE nºs 250.630-7/00 e 260.647-0/04).


Situação semelhante é a da Prefeitura Municipal de Vassouras, haja vista o superávit de arrecadação de R$ 7.279.727,82, aliado ao superávit orçamentário de R$ 2.901.720,82.


Convém ressaltar, ainda, que nem todos os créditos abertos foram utilizados, haja vista a economia orçamentária de R$ 9.157.374,27, demonstrada no Balanço Orçamentário Consolidado. 


Face a essas circunstâncias e das justificativas apresentadas pelo responsável entendo saneada a irregularidade apontada pela Instrução.


4.2) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA


A Receita Arrecadada no exercício foi de R$ 44.807.221,52, portanto, acima da previsão que era de R$ 37.527.493,70, gerando, em conseqüência, uma variação positiva de R$ 7.279.727,82, que representa um acréscimo de 19,40% em relação ao total da arrecadação prevista.


Quanto às Despesas, cabe destacar que houve execução orçamentária de R$ 41.905.500,70, no exercício de 2006, representando 82,09% dos créditos autorizados. Em comparação com o exercício de 2005, a Despesa Orçamentária teve um crescimento nominal de R$ 11.684.757,34, correspondente a 38,66%.


Da análise do resultado orçamentário, verifica-se que a Administração Municipal apresentou superávit de R$ 2.901.720,82 e, excluindo os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência, este resultado reflete um superávit de R$ 1.699.123,54, conforme apresentado no quadro a seguir: 


Em R$

		DESCRIÇÃO

		CONSOLIDADO (1)

		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

		VALOR SEM O RPPS



		Receitas Arrecadadas

		R$ 44.807.221,52

		R$ 1.415.718,45

		R$ 43.391.503,07



		Despesas Realizadas

		R$ 41.905.500,70

		R$ 213.121,17

		R$ 41.692.379,53



		SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

		R$ 2.901.720,82

		R$ 1.202.597,28

		1.699.123,54





(Fonte: Anexos 12 ,fls.425 e 584)


Faz-se oportuno destacar que no “Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada” (Anexo 10 da Lei Federal n.º 4.320/64), constatou-se 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 ao objeto de sua vinculação, conforme parágrafo único do art. 8º da LRF, o que será motivo de ressalva e determinação na conclusão deste relatório.


          Em R$


		DESCRIÇÃO

		VALOR 



		Demais Transferências da União

		61.700,35



		Outras Transferências de convênio dos Estados – Transferências Correntes

		229.000,00



		Outras Transferências de convênio dos Estados – Transferências Correntes

		136.423,56





(Fonte: Anexo 10 ,fls.376/381)

5) DAS GESTÕES FINANCEIRA E PATRIMONIAL 


5.1) GESTÃO FINANCEIRA


As disponibilidades de Caixa e Bancos transferidas do exercício de 2005, que totalizaram a importância de R$ 4.340.783,75, passaram, em 31.12.2006, a ser de R$ 8.315.570,54, constatando-se, portanto, um acréscimo das disponibilidades da ordem de 91,57%. 


Verifica-se que a Administração Municipal apresentou resultado financeiro superavitário de R$ 4.471.285,14 e, excluindo-se os montantes relativos ao Regime   Próprio   de   Previdência,   este   resultado  reflete  um  superávit  de  R$ 270.771,84, conforme quadro abaixo:



Em R$

		DESCRIÇÃO

		CONSOLIDADO

		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

		VALOR SEM O RPPS



		Ativo Financeiro

		R$ 9.740.376,03

		R$ 4.201.638,19

		R$ 5.538.737,84



		Passivo Financeiro

		R$ 5.269.090,89

		R$ 1.124,89

		R$ 5.267.966,00



		SUPERÁVIT FINANCEIRO

		R$ 4.471.285,14

		R$ 4.200.513,30

		R$ 270.771,84 





(Fonte:Anexo 14 ,fls.427 e 586)

Do exame realizado pelo Corpo Instrutivo, cabe destacar a seguinte análise:


“...este é o segundo ano desta gestão e que, ao iniciar o mandato, o gestor herdou um déficit financeiro de R$ 2.306.322,44. De acordo com o quadro abaixo, que demonstra o comportamento do resultado financeiro a cada ano desta gestão, observamos que, apesar de ter mantido o resultado deficitário herdado no exercício de 2005, no exercício sob exame o gestor conseguiu alcançar o equilíbrio em suas contas, gerando um superávit financeiro, conforme evidenciado


Em R$

		EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS 



		GESTÃO ANTERIOR

		GESTÃO ATUAL



		2004

		2005

		2006



		-R$ 2.306.322,44

		-R$ 91.602,19

		R$ 270.771,84





(Fonte: Processos TCE/RJ nº 210.738-9-06 – ADM 2005 e TCE/RJ nº 210.172-7-05 – ADM 2004)


Sendo assim, o Município alcançou, no segundo ano desta gestão, o equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.  Cabe ressaltar que, ao final desta gestão, o não cumprimento desse dispositivo ensejará a emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das contas.”


5.2) GESTÃO PATRIMONIAL 


O resultado patrimonial do exercício de 2006 pode ser assim demonstrado:


Em R$

		DESCRIÇÃO

		VALOR






		Variações Ativas

		R$ 59.245.632,00



		Variações Passivas

		R$ 82.040.064,16



		RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT

		R$ 22.794.432,16





(Fonte: Anexo 15 ,fls.428)

Este resultado conduziu o Município a um Passivo Real a Descoberto, conforme demonstrado a seguir:


Em R$

		DESCRIÇÃO

		VALOR 



		Ativo Real Líquido - 2005

		R$ 9.093.093,75



		Déficit – 2006

		R$ 22.794.432,16



		PASSIVO REAL A DESCOBERTO - 2006

		R$ 13.701.338,41





(Fonte: : Processo TCE/RJ nº 210.738-9-06 – ADM 2005 e Anexos 14 e15 - fls.427/429)


Importa  ainda  ressaltar  que  o   valor  acima  apurado  diverge  do  valor de R$ 13.670.387,63, apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 427).


5.3) DÍVIDA ATIVA


A evolução da inscrição, cobrança e cancelamento da Dívida Ativa Municipal, desde o último exercício da gestão anterior até o exercício em análise, é demonstrada na tabela a seguir:


Em R$

		EXERCÍCIO

		SALDO ANTERIOR

		INSCRIÇÃO

		COBRANÇA

		CANCELAMENTO

		SALDO



		2004

		R$ 3.164.296,23

		R$ 994.900,90

		R$ 499.553,19

		R$ 0,00

		R$ 3.659.643,94



		2005

		R$ 3.659.643,94

		R$ 420.207,51

		R$ 597.056,40

		R$ 0,00

		R$ 3.482.795,05



		2006

		R$ 3.482.795,05

		R$ 720.167,49

		R$ 491.877,08

		R$ 340.319,67

		R$ 3.370.765,79





(Fonte: Processo TCE/RJ nº 210.738-9-06 – ADM 2005 e Anexos 14 e15 - fls.427/429)


A inscrição da Dívida Ativa alcançou 12,64% do total da receita própria  arrecadada, que foi de R$ 5.697.957,91.  A cobrança da Dívida Ativa representou 14,12% do saldo existente em 2005.


Foi encaminhado às fls. 111 do Doc. nº 28.098-1/07, em anexo, relatório evidenciando algumas providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, quantidade e valores das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa nas instâncias administrativas e judicial, a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e as demais medidas para o incremento das receitas tributárias, na forma do artigo 13 da LC n.º 101/00.


6) DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA


O valor da Receita Corrente Líquida - RCL foi extraído do Anexo III do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, conforme demonstrado a seguir:


Em R$

		RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 



		1º SEMESTRE

		2º QUADRIMESTRE

		3º QUADRIMESTRE



		R$ 36.906.372,79

		R$ 39.167.613,27

		R$ 43.593.748,34





           (Fonte: Anexo III do RREO ,fls. 712, 726 e 727)

7) DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 


7.1) DA DÍVIDA PÚBLICA


7.1.1) LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA OU FUNDADA


Considera-se dívida consolidada líquida do Município a dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros, conforme inciso V do §1º do art. 1º da Resolução n.º 40/01.


Para efeito fiscal, a Dívida Consolidada compreendida no inciso I do art. 29 da Lei Complementar n.º 101/00 corresponde àquela prevista no artigo 98 da Lei Federal n.º 4.320/64 (Dívida Fundada), acrescida da Dívida Flutuante definida no art. 92 da mesma Lei.


A situação do Município, com relação à Dívida, pode ser resumida no quadro a seguir, sendo o mesmo transcrição dos dados contidos do Demonstrativo da Dívida Consolidada referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2006, o qual deve ser elaborado pelo Poder Executivo e abranger o Poder Legislativo:


		PERCENTUAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA S/ A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



		2005

		2006



		3º QUADR.

		1º SEMEST.

		2º QUADR.

		3º QUADR.



		6,59%

		-11,05%

		-13,09%

		15,00%





           (Fonte: Anexo II do RGF ,fls.723)

Conforme verificado, o limite previsto no inciso II do artigo 3º da Resolução nº 40/01 do Senado Federal – 120% da RCL – foi respeitado pelo Município.


7.1.2) LIMITE PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO


Conforme o Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo IV do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2006 (fls. 725), constata-se que o Município não contraiu operações de crédito no exercício.  


7.1.3) LIMITE PARA CONCESSÃO DE GARANTIA


De acordo com o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores – Anexo III do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2006 (fls. 724), verifica-se que o Município de Vassouras não concedeu garantia em operações de crédito.


7.2) DOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO


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


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


		RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS



		Impostos

		Retido no Fundo Estadual - FUNDEF                 15%  (2)

		Município                                                       85%

		Total                                             100%                            (1)



		I - Diretamente Arrecadados 

		R$ 1.624.343,18



		ISS

		 

		R$ 456.222,92 



		IPTU

		 

		R$ 694.265,62 



		ITBI

		 

		R$ 168.031,62 



		IRRF

		 

		R$ 305.823,02 



		II - Receita de Transferência da União

		R$ 1.149.190,18

		R$ 6.512.077,69

		R$ 7.684.420,18



		FPM 

		R$ 1.137.224,43

		R$ 6.444.271,74

		R$ 7.581.496,17 



		ITR 

		 

		R$ 23.152,31



		IOF-Ouro 

		 

		R$ 0,00



		ICMS Desoneração - LC 87/96 

		R$ 11.965,76

		R$ 67.805,95

		R$ 79.771,70 



		III - Receita de Transferência do Estado  

		R$ 1.554.987,12 

		R$ 8.811.593,71 

		R$ 11.031.714,76



		ICMS

		R$ 1.523.821,66 

		R$ 8.634.989,43 

		R$ 10.158.811,09 



		IPI - Exportação

		R$ 31.165,46 

		R$ 176.604,28

		R$ 207.769,74 



		IPVA 

		 

		R$ 665.133,93 



		IV - Outras Receitas Correntes do Município 

		R$ 478.486,00



		Dívida Ativa dos Impostos Municipais 

		 

		R$ 436.308,84 



		Multa e Juros de Mora de Impostos Municipais 

		 

		R$ 11.000,86 



		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos Municipais 

		 

		R$ 31.176,30 



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

		R$ 2.704.177,31 

		R$ 15.323.671,40

		R$ 20.818.964,12





(Fonte: Anexo 10 e Quadro III ,fls.376/381 e 607)


A retenção de 15% para a formação do FUNDEF apresenta diferença de R$ 719,26 com relação ao registrado no Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 (fls. 2.703.458,05).


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


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM


MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO


		DESCRIÇÃO

		VALOR



		RECEITAS



		RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)  (1)

		 R$ 20.818.964,12



		      Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II) (2)

		R$ 2.704.177,31 



		RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) (3)

		R$ 4.303.930,68 



		TOTAL DAS RECEITAS (I+III-II)

		R$ 22.418.717,50



		DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO



		VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

		3.134.565,79  



		Despesas com Ensino Fundamental (IV)  (4)

		 3.025.523,72 



		Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (V) (5)

		83.462,07  



		Outras Despesas com Ensino  (6-5)

		25.580,00 



		VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VI)

		3.243.879,06 



		Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (VII) (7)

		2.259.151,77  



		Outras Despesas no Ensino Fundamental  (incluindo repasse previdenciário concedido relativo às contribuições patronais) (8)

		984.727,29  



		VINCULADAS AO FNDE/DEMAIS VINCULAÇÕES E DEMAIS FONTES DE RECURSOS (9 + 10 + 11)

		1.192.462,48 



		TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (VIII)  (12)

		7.570.907,33 



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

		5.813.163,10 



		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)]

		27,92%



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

		110,09%



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

		69,64%





Desta forma, constata-se:


- quanto ao estabelecido no art. 212 da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, que o Município respeitou o limite estabelecido;  


- quanto ao estabelecido na Emenda Constitucional n.º 14/96, que o Município respeitou o limite estabelecido;


- quanto ao estabelecido no §5º do 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:


Em %

		DESCRIÇÃO

		APURADO NA PC

		APURADO NO ANEXO X DO RREO (ajustado)

		DIFERENÇA



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

		27,92%

		27,36%

		0,56%



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

		110,09%

		107,80%

		2,29%



		DESPESA NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

		69,64%

		70,0%

		0,36%





(Fonte: Anexo X do RREO ,fls.715)


7.2.3) DO ACOMPANHAMENTO DO FUNDEF 


A movimentação ocorrida no exercício com os recursos do FUNDEF fica resumida abaixo, conforme demonstrado no Quadro VII (Demonstrativo da Movimentação dos Recursos referentes ao FUNDEF): 


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



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

		55.377,77



		(B) RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FUNDEF NO EXERCÍCIO DE 2006

		3.448.307,82



		(C) RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM FUNDEF NO EXERCÍCIO DE 2006

		11.374,06



		(D) DESPESA PAGA COM O FUNDEF NO EXERCÍCIO DE 2006 (INCLUSIVE OS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)

		3.467.759,57



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

		47.003,08





(Fonte: Quadro VII, Conciliação e Extrato Bancário ,fls.614 e 359/363)

O saldo contábil da conta-corrente vinculada ao FUNDEF, em 31.12.2006, é de R$47.003,08, conforme Quadro VII,às fls. 614, o qual se coaduna com o extrato bancário, devidamente conciliado (fls.359/363).


Cabe ainda destacar que o parecer do Conselho Municipal do FUNDEF (fls. 365/366) sobre a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo concluiu que os recursos foram devidamente aplicados.


7.3) DOS GASTOS COM PESSOAL


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


Cabe ressaltar que a verificação dos limites dos gastos com agentes políticos será efetuada quando da análise das Prestações de Contas dos Ordenadores de Despesa.


Considerando que a apuração dos gastos de pessoal se faz quadrimestralmente, sendo, inclusive, a não observância aos percentuais motivo de alerta nos Relatórios de Gestão Fiscal, na forma do §1º do art. 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, transcrevo a seguir os dados cuja trajetória se deu nos exercícios de 2005 e 2006, registrados nos respectivos Demonstrativos da Despesa com Pessoal – Anexo I do RGF:


Percentual aplicado com Pessoal 


Em %

		

		2005

		2006



		DESCRIÇÃO

		1º SEMESTRE

		2º SEMESTRE

		1º SEMESTRE

		2º QUADRIMESTRE

		3º QUADRIMESTRE



		PODER EXECUTIVO

		41,14

		43,01

		37,03

		37,61

		40,06





Fonte: Processo TCE/RJ nº 204.571-7/07 (RGF 3º Q)


Conforme se pode constatar, o Poder Executivo respeitou o limite estabelecido no artigo 19 da LRF, nos três quadrimestres do exercício de 2006.


7.4) DAS DESPESAS COM SAÚDE


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


Em relação aos recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, passo a destacar as análises elaboradas pela Instrução (fls. 773/775):


“A seguir, evidenciaremos a situação do Município com relação aos gastos com saúde, tendo como base os Demonstrativos Contábeis e os Quadros II (Demonstrativo da Composição da Dívida Ativa e dos Juros de Mora), VIII (Demonstrativo dos Recursos Vinculados referentes à Saúde), IX (Demonstrativo das Despesas referentes à Saúde) e X (Demonstrativo do Repasse Previdenciário relativo às Contribuições Patronais), ressaltando que da mesma forma realizada na Educação, consideraremos as despesas com inativos custeadas com recursos próprios.


		RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE

		VALOR (R$)



		Transferências da União para Programa de Saúde      Nota 1

		R$ 9.143.018,82 



		Transferências do Estado para Programa Saúde 

		R$ 0,00 



		Transferências de Outros Municípios Vinculadas a Programa de Saúde 

		R$ 0,00 



		Outras Receitas Vinculadas a Programa de Saúde        Nota 2

		R$ 850.233,19 



		Operações de Crédito

		R$ 0,00 



		Aplicações Financeiras

		R$ 39.184,01 



		Total (3)

		R$ 10.032.436,02



		DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS QUE NÃO IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

		VALOR (R$)



		Despesas com Inativos e Pensionistas pagas com recursos do RPPS

		R$ 0,00 



		Despesas vinculadas aos recursos do SUS

		R$ 10.098.636,52 



		Despesas financiadas com recursos de Operações de Crédito

		R$ 0,00 



		Despesas financiadas com recursos de Royalties

		R$ 0,00 



		Despesas financiadas com outras fontes

		R$ 0,00 



		Total (4)

		R$ 10.098.636,52





     (Fonte: Anexo 10 e Quadro VIII ,fls.376/381 e 615)

Notas:


1 – R$ 8.574.071,32 + 568.947,50 + = 9.143.018,82


2 – Utilizamos o valor de Anexo 10, uma vez que o quadro VII apresenta valor diferente do contábil.


		DESCRIÇÃO

		VALOR  (R$)



		RECEITAS



		RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) (1) Quadro da Educação

		R$ 20.818.964,12 



		RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE (3)

		R$ 10.032.436,02 



		OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		R$ 16.659.998,69



		(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF (II) (2) Quadro da Educação

		R$ 2.704.177,31 



		TOTAL DAS RECEITAS  (TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MUNICÍPIO - VALOR CONSOLIDADO)

		R$ 44.807.221,52 



		DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE



		(A) DESPESAS COM SAÚDE      Nota 1

		R$ 12.944.770,66 



		(B) REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

		R$ 181.156,02



		(C) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS QUE NÃO IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (4)

		R$ 10.098.636,52 



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

		R$ 3.027.290,16 



		% DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE, PARA FINS DA EC n.º 29/00 (III)/(I-II)

		16,71%





Nota 1 – Valor extraído do Anexo 9 da Lei nº 4.320/64 – fls. 374/375. Deduzimos do total da Função 10 o valor de R$ 1.375,00 que se refere a Saneamento Básico (Anexo 8 da Prefeitura – fls. 464). Cabe ressaltar que não utilizamos o Anexo 8 Consolidado (fls. 371/373) porque o demonstrativo encaminhado refere-se  aos valores dos créditos autorizados e não à despesa realizada, conforme constatamos no anexo 11 consolidado, às fls. 424.


Da análise dos quadros, verificamos que o montante gasto com saúde no exercício de 2006 cumpriu o previsto no inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.


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


		
Em DESCRIÇÃO

		APURADO NESTE PROCESSO

		APURADO NO ANEXO XVI do RREO (ajustado)

		DIVERGÊNCIAS



		DESPESAS COM SAÚDE – ARTIGO 77 DO ADCT

		16,71%

		19,18%

		2,47%





(Fonte: Anexo XVI do RREO ,fls.720/721)

Vale ressaltar que a Lei Orgânica Municipal prevê em seu art. 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. 594/606, opinou  favoravelmente quanto à aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde. 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.”


Cabe ressaltar que, em Sessão de 21/08/07, ao apreciar o Processo TCE nº 211.008-1/07, o Plenário decidiu que, para efeito dos cálculos dos gastos com saúde, a partir do exercício de 2008, não serão mais subtraídos, da base de cálculo, os valores referentes às contribuições do FUNDEB. 


7.5) DOS ROYALTIES 


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


“De acordo com Quadros XI a XIII, fls.653/655, a movimentação dos recursos de royalties no exercício pode ser resumida da seguinte forma:


		DESCRIÇÃO

		RECEITAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2006



		

		



		I - Transferência da União

		 



		      Compensação Financeira de Recursos Hídricos

		 



		      Compensação Financeira de Recursos Minerais

		 



		      Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo, Xisto e Gás Natural

		7.648.597,73 



		                  Royalties pela Produção

		 



		                  Royalties pelo Excedente da Produção

		 



		                  Participação Especial

		 



		                  Fundo Especial do Petróleo

		 



		II - Transferência do Estado

		658.200,11 



		III - Outras Compensações Financeiras

		 



		IV - Aplicações Financeiras

		 116.436,86



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

		 8.423.234,70





		DESCRIÇÃO

		DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2006 -  VALOR (R$)



		

		DESPESAS CORRENTES

		DESPESAS DE CAPITAL



		

		Pessoal e Encargos (excluindo FGTS e INSS)

		Juros e Encargos da Dívida

		Outras Despesas Correntes

		Amortização da Dívida  (nota explicativa 

		Demais Despesas de Capital



		I - Transferência da União

		

		 2.702,02

		 4.044.833,86

		 63.515,42

		 3.494.963,04



		   Compensação Financeira de Recursos Hídricos

		

		 

		 

		 

		 



		   Compensação Financeira de Recursos Minerais

		

		 

		 

		 

		 



		   Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo, Xisto e Gás Natural

		

		 2.702,02

		 4.044.833,86

		  63.515,42

		 3.494.963,04



		      Royalties pela Produção

		

		 

		 

		 

		 



		      Royalties pelo Excedente da Produção

		

		 

		 

		 

		 



		      Participação Especial

		

		 

		 

		 

		 



		      Fundo Especial do Petróleo

		

		 

		 

		 

		 



		II - Transferência do Estado

		

		 

		 8.467,45

		 

		 37.197,64



		III - Outras Compensações Financeiras

		

		 

		 

		 

		 



		IV - Aplicações Financeiras

		

		 

		 

		 

		 



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

		0,00

		 2.702,02

		 4.053.301,31

		  63.515,42

		 3.532.160,68



		VI - Restos a Pagar pagos com recursos de Royalties

		 

		 

		 

		 

		 76.033,68





Nota– conforme informado no quadro XII, o valor de R$ 63.515,42, demonstrado na coluna Amortização da Divida refere-se a parcelamento do INSS e do FGTS amortizados em 2006. Apesar de não informado entendemos que os juros e encargos da dívida se referem a essa amortização.


Quanto às despesas com pessoal, foi determinado por esta Corte de Contas, por meio do voto prolatado no Processo TCE-RJ n.º 250.364-8/04, que não existe impedimento quanto à utilização dos royalties para pagamento de despesas relativas ao FGTS e à Contribuição Patronal do Regime Geral de Previdência – INSS, motivo pelo qual as excluímos do quadro acima.


Da análise das informações constantes dos autos, podemos concluir que o Município não aplicou recursos de royalties em pagamento de pessoal, tendo ocorrido o pagamento de dívidas. Contudo, o mesmo foi proveniente da exceção aberta pela Lei Federal n.º 10.195/01, com pagamento da dívida com a União , na forma evidenciada no Demonstrativo da Aplicação dos Recursos dos Royalties por Natureza de Despesa (fls. 656/657)


Adicionalmente, procederemos à apuração de possível utilização de recursos de royalties nas vedações previstas, de onde extrairemos as devidas conclusões:


Pessoal


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		(A) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPI0

		43.593.748,34



		(B) RECEITA DE ROYALTIES

		8.423.234,70



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

		35.170.513,64



		(D) TOTAL DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL

		17.485.072,55



		(E) SOBRA DAS RECEITAS CORRENTES SEM ROYALTIES (

		17.685.441,09





(Fonte: Anexo III RREO, fls. 712 e Anexo 15 da Lei 4.320/64 ,fls.428)

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


Dívida


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


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		(A) RECEITA TOTAL DO MUNICÍPIO

		44.807.221,52



		(B) RECEITA DE ROYALTIES

		8.423.234,70



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

		36.383.986,82



		(D) TOTAL DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÍVIDAS

		1.295.523,98



		(E) SOBRA DA RECEITA TOTAL SEM ROYALTIES 

		35.088.462,84





(Fonte: Anexos 10 e 15 da Lei 4.320/64 ,fls.376/381 e 428)


Tendo havido uma sobra das receitas sem royalties, concluímos que não 


Quanto ao saldo financeiro de royalties, verificamos que os extratos bancários evidenciando a situação em 31.12.2006 e suas respectivas) conciliações encontram consonância com o informado no Quadro XII (fls. 655), conforme se demonstra:”


Em R$

		UNIDADE GESTORA

		SALDO EM  31.12.2006 EXTRATO/CONCILIAÇÃO.

		SALDO EM 31.12.2006


QUADRO XII



		Banco do Brasil  AG 812-5 c/c 8528-6 - Prefeitura

		1.206.530,46

		1.206.530,46



		Banco Itaú   AG 6125 c/c 00122-9 - Prefeitura

		653.503,50

		653.503,50



		Banco do Brasil   AG 812-5 c/c 15515 - FMAS

		83,55

		83,55



		Banco do Brasil  AG 812-5 c/c 10953 – FMS – contr.

		56.158,67

		56.158,67



		TOTAL

		1.916.276,18

		1.916.276,18





(Fonte: Extratos e Conciliação Bancárias ,fls.628/629, 635/646, 647/650 e 121/122 doc nº28.098-1/07)

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


7.6.1) PREFEITURA


Os incisos I e III do §2º do art. 29-A da CF 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. Assim, faz-se necessária a verificação do enquadramento ou não do Chefe do Executivo nesses dispositivos.


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


Seguindo os critérios do artigo 29-A da Constituição Federal, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar, em 2006, o percentual de 8% sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, observados os resultados do IBGE que estima a população do Município em 33.522 habitantes, conforme dados disponíveis no SCAP.   


Limite Previsto




RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2005


VALOR (R$)


(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS) 


ISS


469.389,18 


IPTU


805.853,79 


ITBI


154.242,77 


IRRF


305.659,61 


Taxas (1)


115.389,73 


Contribuição de Melhoria


0,00 


Dívida Ativa de Tributos


399.749,18 


Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos


19.186,44 


Multa e Juros de Mora de Tributos


20.087,71 


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


0,00 


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


111.795,08 


Contribuição de Iluminação Pública (3)


555.593,43 


Subtotal (A)


2.956.946,92 


(B) TRANSFERÊNCIAS


FPM


6.047.765,15 


ITR 


21.265,35 


IOF-Ouro


0,00 


ICMS Desoneração - LC 87/96 


140.086,20 


ICMS 


9.370.235,66 


IPI - Exportação 


175.129,19 


IPVA 


626.213,41 


Subtotal (B)


16.380.694,96


(C) TOTAL (A+B)


19.337.641,88


Percentual previsto para o Município


8


Limite do Repasse do Executivo para o Legislativo - 2006


1547011,35




(Fonte: Anexo 10 – Exer.2005 ,fls.659/662)

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


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


Comparação do Limite Previsto com o Repasse Recebido



Em R$

		LIMITE DE REPASSE PERMITIDO

		REPASSE RECEBIDO AJUSTADO

		REPASSE RECEBIDO ABAIXODO LIMITE



		 1.547.011,35

		1.547.011,34 

		0,01





(Fonte: Anexos11 e 13 ,fls.32 e 49 doc 28.098-1/07)


		REPASSE RECEBIDO

		1.566.959,19



		(-) INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) FLS.49


doc 28.098-1/07

		19.947,85



		REPASSE RECEBIDO AJUSTADO

		1.547.011,34





Verifica-se, 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, foi respeitado.  


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


De acordo com a Lei Orçamentária e com o Demonstrativo das Alterações Orçamentárias, verificou-se que o montante previsto para repasse ao Legislativo no exercício de 2006 totalizava R$ 1.630.000,00. 


Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 32 do Doc nº 28.098-1/07, constata-se repasse a menor, conforme se demonstra: 


Em R$

		REPASSE FIXADO NA LOA

		REPASSE RECEBIDO

		REPASSE RECEBIDO ABAIXO DO FIXADO



		 1.630.000,00

		1.566.959,19 

		63.040,81





(Fonte: LOA e Anexo 13 ,fls.336v e.32 doc 28.098-1/07)

Não obstante, registra-se que o valor da despesa empenhada pelo Legislativo (R$ 1.544.279,63) foi inferior ao repasse recebido, no valor de R$ 1.566.959,19, conforme se pode observar às fls. 32 (OR), em que foi anexado o Balanço Orçamentário da Câmara (Anexo 12).  Tal fato evidencia que, no exercício de 2006, os recursos transferidos foram mais que suficientes para atender às necessidades de funcionamento do legislativo, sendo, inclusive, devolvidos aqueles recursos não aplicados na execução orçamentária.


8) DA SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA


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


De acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Anexo V do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – fls. 728, constata-se um resultado previdenciário superavitário da ordem de R$ 1.790.500,00, conforme exposição a seguir:


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)



		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

		2.709.100,00



		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

		918.600,00



		SUPERÁVIT

		1.790.500,00





Comparando este resultado com o apurado no exercício anterior, verifica-se um acréscimo do superávit previdenciário da ordem de R$1.162.100,00, assim demonstrado:


		EXERCÍCIO

		VALOR (R$)



		2005 SUPERÁVIT

		628.400,00



		2006SUPERÁVIT

		1.790.500,00



		DIFERENÇA

		1.162.100,00





        (Fonte: Anexo V RREO ,fls.728)

Outrossim, a legislação previdenciária vigente estabeleceu critérios básicos que os entes públicos devem observar para a constituição e manutenção de seus regimes próprios de previdência, critérios esses caracterizados por considerável complexidade no que diz respeito à metodologia de operacionalização por parte dos Poderes Executivos e de fiscalização a cargo dos Tribunais de Contas. 


Segundo a Instrução, face à ausência de elementos essenciais que permitam um exame mais detalhado acerca dessa matéria, a análise do Sistema Previdenciário Municipal sera feita na Prestação de Contas de Ordenadores de Despesas.


9) DOS FUNDOS MUNICIPAIS 


Quanto à avaliação da efetiva operacionalização dos Fundos Municipais, cabe destacar os seguintes comentários do Corpo Instrutivo:


“2.1) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Foi providenciado, de forma segregada, o orçamento dos recursos inerentes ao  Fundo Municipal de Saúde, em face do disposto no §3º do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c §2º do art. 2º c/c art. 72 da Lei Federal n.º 4.320/64.


Foi verificado que os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde foram geridos em sua totalidade por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, haja vista que o Município de Vassouras repassou a integralidade da gestão dos recursos de saúde para o respectivo fundo municipal, a saber:

		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)

		PERCENTUAL



		RECURSOS GERIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL

		0,00

		0%



		RECURSOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		12.944.770,66

		100%



		TOTAL DE RECURSOS APLICADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE  2006

		12.944.770,66

		100%





(Fonte: Anexo 9 da Lei 4.320/64 ,fls.374)

Ressaltamos que excluímos o Valor de R$ 1.375,00 da Função Saúde, tendo em vista que ser refere a saneamento básico.


2.2) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Foi  providenciado, de forma segregada, o orçamento dos recursos inerentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, em cumprimento ao disposto no art. 30 da Lei Federal n.º 8.742/93, c/c §2º do art. 2º c/c art. 72 da Lei Federal n.º 4.320/64.


Cabe destacar o descumprimento do disposto na Lei Federal n.° 8.742/93, art. 30, Lei Federal n.° 9.604/98, Decreto Federal n.° 2.529/98, haja vista que os recursos destinados às ações e serviços públicos de assistência social não foram geridos em sua totalidade por intermédio de Fundo Municipal de Assistência Social, prejudicando, ainda, a ciência do respectivo conselho municipal vinculado ao fundo, considerando que o Município de Vassouras repassou a integralidade da gestão dos recursos das atividades de assistência social para o respectivo fundo municipal, a saber:


		DESCRIÇÃO

		VALOR (R$)

		PERCENTUAL



		RECURSOS GERIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL

		102.770,67

		15,28



		RECURSOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

		569.882,19

		84,72



		TOTAL DE RECURSOS APLICADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE  2006

		672.652,86

		100%





(Fonte: Anexo 9 da Lei 4.320/64 ,fls.374)

2.3) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


O Município de Vassouras não possui Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Desta forma descumpriu o disposto na Lei Federal n.º 8.069/90 e Lei Federal n.º 8.242/91, haja vista que os recursos destinados às ações e serviços públicos de defesa dos direitos da criança e do adolescente foram geridos por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social (Anexo 08 – fls. 535).”

10) DO CONTROLE INTERNO


O Relatório do Controle Interno Municipal foi anexado ao presente processo, sendo observadas diversas informações acerca da gestão relativa ao exercício de 2006, consideradas na análise desta prestação de contas. 

11) 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 às Câmaras Municipais;


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


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


Considerando a aplicação dos percentuais constitucionais mínimos na manutenção e desenvolvimento do ensino, manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e despesas próprias com saúde, regulamentados pelos artigos 212 da Constituição Federal, 60 e 77 do ADCT;


Considerando que os gastos com pessoal do Poder Executivo, apresentados no Relatório, encontram-se dentro do limite previsto no artigo 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00;


Considerando que foram observadas as regras insculpidas no artigo 29-A da Constituição Federal, e


Considerando que as Contas do Prefeito Municipal, Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júniior, referentes ao exercício de 2006, incluíram, além das suas próprias, as do Presidente do Poder Legislativo, com base no disposto no artigo 56 da Lei Complementar Federal nº 101/00,


Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 09.08.2007, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238, por maioria, deferiu a medida cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia do artigo 56 da Lei Complementar nº 101/2000; 

Considerando que, face à decisão do Supremo Tribunal Federal, foram aqui analisadas as Contas de Gestão do Chefe do Poder Executivo, deixando as Contas de Chefe do Poder Legislativo para apreciação na Prestação de Contas de Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, exercício de 2006; 

Considerando que nos termos do art. 2º da Deliberação TCE-RJ 199, de 23.01.1996, as Prestações de Contas de Gestão são encaminhadas a este Tribunal em duas vias;

Considerando que o processo referente à “Cópia da Prestação de Contas” contém informações necessárias para subsidiar as Contas de Ordenador de Despesas da Câmara Municipal;


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


VOTO:


I – Pela emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas da Administração Financeira do Poder Executivo do Município de Vassouras, referentes ao exercício de 2006, de responsabilidade do Prefeito Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior, com RESSALVAS e DETERMINAÇÕES a seguir relacionadas:


1 - Quanto ao atendimento parcial ao Ofício-Regularizador (Processo TCE/RJ n.º 212.605-2/07);


2 – Quanto aos valores dos Decretos nºs 2479/06 e 2461/06, lançados no Quadro I (fls. 07), uma vez que apresentam divergências em relação das  publicações;


3 – Quanto à divergência de valor registrada no texto do Decreto nº 2470/06 (R$ 7.000,00) em relação ao valor do crédito (R$ 8.370,00); 


4 – Quanto à não apresentação dos cálculos demonstrando a tendência do exercício em se obter saldo positivo entre a arrecadação prevista e a realizada, na forma disposta no § 3º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64,  quando da abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação;


5 - Quanto à diferença registrada entre o Orçamento final apurado, com base nos Decretos de Abertura de Créditos Adicionais encaminhados, e o Balanço Orçamentário Consolidado;


6 – Quanto à utilização de nomenclaturas, no Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64, que não especificam o tipo de recurso previsto, ou sem o desdobramento das subcontas de receita;


7 – Quanto à divergência entre o valor do Passivo Real a descoberto, calculado neste processo, e aquele apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado do exercício de 2006;


8 – Quanto à diferença de R$ 719,26, apurada em relação à retenção de 15% para a formação do FUNDEF;


9 - Quanto às divergências 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;


10 – Quanto à divergência entre os valores das Receitas com Saúde registradas no Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 e aquelas registradas no Quadro extracontábil VII;


11 - Quanto às divergências 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;


12 - Quanto ao descumprimento do disposto na Lei Federal n.° 8.742/93, art. 30, Lei Federal n.° 9.604/98, e Decreto Federal n.° 2.529/98, haja vista que os recursos destinados às ações e serviços públicos de assistência social não foram geridos em sua totalidade por intermédio de Fundo Municipal de Assistência Social, prejudicando, ainda, a ciência do respectivo Conselho Municipal vinculado ao Fundo;


13 - Quanto ao fato de não terem providenciado o Orçamento de forma segregada dos recursos inerentes ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em descumprimento às disposições das Leis Federais n.ºs 8.069/90 e 8.242/91, c/c o art. 72 da Lei Federal n.º 4.320/64.


DETERMINAÇÕES


1 -  Revisar e aprimorar o sistema de controle interno, de forma a atender ao que dispõe o art. 74 da CF, objetivando, ainda, assegurar a consistência dos dados produzidos, de forma a identificar e corrigir eventuais distorções, como, por exemplo, as apontadas nas Ressalvas nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e11;


2 - Fazer constar, nas próximas Prestações de Contas de Administração Financeira, todos os documentos de remessa obrigatória na forma prevista nas Deliberações TCE nos 199/96 (alterada pela Deliberação no 215/00), 201/99, 210/99 e 218/00, bem como nas Leis nos 4.320/64 e 101/00 (LRF); 


3 -  Adotar as medidas apropriadas que visem garantir que os recursos destinados às ações e serviços públicos de assistência social e de defesa dos direitos da criança e do adolescente sejam efetivamente geridos pelos respectivos Fundos Municipais, em obediência às legislações pertinentes;


4 - Para que, nas Contas de Gestão do exercício de 2008, não realize a dedução da base de cálculo dos gastos com Saúde (impostos e transferência) da parcela das Transferências para o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

II – Por DETERMINAÇÃO: 


1. À Secretaria-Geral das Sessões para que remeta à Inspetoria competente a segunda via desta Prestação de Contas, enviada a este Tribunal em atendimento à Deliberação TCE-RJ nº 199, de 23.01.1996, considerando que o processo principal será remetido ao Legislativo Municipal;


2. À Inspetoria competente, para que, com base na segunda via desta Prestação de Contas, que subsidiará a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, proceda à análise quanto ao cumprimento do artigo 29-A da Constituição Federal por parte do Legislativo Municipal, bem como das disposições dos artigos 19, 20 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que o exercício de 2006 coincide com o final do mandato do titular do Poder Legislativo.

III – Pela ANEXAÇÃO dos Processos TCE/RJ nos 231.049-7/06  e 225.704-5/06 à prestação de contas do ordenador de despesas da Câmara Municipal de Vassouras, referente ao exercício de 2006, Processo TCE/RJ nº 210.712-0/07, para subsídio à análise daqueles autos;


IV – Pelo ARQUIVAMENTO do Processo TCE/RJ no 230.908-0/06, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, relativo ao 2º semestre de 2006.


GC-6,          


JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR


RELATOR


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


PRESTAÇÃO   DE   CONTAS   DA   ADMINISTRAÇÃO   FINANCEIRA   DO MUNICÍPIO   DE   VASSOURAS


PROCESSO NO 211.976-2/07


EXERCÍCIO DE 2006


PREFEITO: EURICO PINHEIRO BERNARDES JÚNIOR 


PARECER PRÉVIO


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


Considerando que as Contas do Município de Vassouras, relativas ao exercício de 2006, foram apresentadas a esta Corte, tendo como representante do Poder Executivo o Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior;


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


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


Considerando a análise técnica constante da informação do Corpo Instrutivo desta Corte de Contas sobre o Balanço Geral do Município;


Considerando o Parecer do Ministério Público Especial junto ao Tribunal, representado pelo Procurador-Geral Horacio Machado Medeiros; 


Considerando a aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde, de acordo, respectivamente, com o disposto no art. 212 da Constituição Federal e art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;


Considerando que, nos termos da Legislação vigente, o Parecer Prévio e o subseqüente julgamento pela Câmara de Vereadores não eximem as responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesa, bem como daqueles que geriram valores e bens municipais, os quais, estando sob jurisdição desta Corte, estão ou serão alvo de fiscalização e julgamento por este Tribunal;


Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 09/08/2007, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238 e, por maioria, deferiu a medida cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia do artigo 56 da Lei Complementar nº 101/2000; 


Considerando que, face à decisão do Supremo Tribunal Federal deferindo a medida cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia do artigo 56, foram analisadas as Contas de Gestão do Chefe do Poder Executivo, deixando as contas de Chefe do Poder Legislativo para apreciação nas contas de Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal, exercício de 2006;


Considerando, finalmente, o voto do Conselheiro-Relator,


RESOLVE:


Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação, pela Câmara Municipal, das Contas de Administração Financeira do Chefe do Poder Executivo do Município de Vassouras, Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior, referentes ao exercício de 2006, com RESSALVAS e DETERMINAÇÕES constantes do voto.


SALA  DAS SESSÕES,         de                           de  2007.


Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco


PRESIDENTE


Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior


RELATOR


Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL junto ao Tribunal


JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR


CONSELHEIRO-RELATOR
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			RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2005			VALOR (R$)


			(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS)


			ISS			469,389.18


			IPTU			805,853.79


			ITBI			154,242.77


			IRRF			305,659.61


			Taxas (1)			115,389.73


			Contribuição de Melhoria			0.00


			Dívida Ativa de Tributos			399,749.18


			Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos			19,186.44


			Multa e Juros de Mora de Tributos			20,087.71


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


			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)  (3)			111,795.08


			Contribuição de Iluminação Pública (3)			555,593.43


			Subtotal (A)			2,956,946.92


			(B) TRANSFERÊNCIAS


			FPM			6,047,765.15


			ITR			21,265.35


			IOF-Ouro			0.00


			ICMS Desoneração - LC 87/96			140,086.20


			ICMS			9,370,235.66


			IPI - Exportação			175,129.19


			IPVA			626,213.41


			Subtotal (B)			16,380,694.96


			(C) TOTAL (A+B)			19,337,641.88


			Percentual previsto para o Município			8


			Limite do Repasse do Executivo para o Legislativo - 2006			1547011.35










