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 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 
 

Trata o presente processo da Prestação de Contas da Administração 

Financeira do Município de Vassouras, relativa ao exercício de 2010, sob a 

responsabilidade do Sr. Renan Vinícius Santos de Oliveira, Prefeito do Município. 

 
O Corpo Instrutivo, em seu exame preliminar, detectou a ausência de 

alguns documentos, tendo sido, então, formalizado o Processo TCE-RJ  

n.º 205.831-3/11, referente ao Ofício Regularizador, o qual foi apreciado por esta Corte 

na sessão de 03.05.11. 

                   
Em atendimento àquela decisão foram encaminhados os elementos que 

inauguraram os autos do Documento TCE-RJ nº 014.174-2/11. 

 

MANIFESTAÇÃO DO CORPO INSTRUTIVO E DO MINIST. PÚBLICO ESPECIAL 
 

Cotejados os elementos carreados nos autos do Documento TCE-RJ nº 

014.174-2/11, as Unidades Técnicas desta Corte de Contas, sugerem: 
 

“I - Emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das contas do Chefe do Poder 
Executivo do Município de VASSOURAS, Sr. Renan Vinícius Santos de Oliveira, referentes ao 
exercício de 2010, em face das IRREGULARIDADES e IMPROPRIEDADES a seguir elencadas, 
com as DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES correspondentes:  
IRR     EGULARIDADES (falhas constitucionais) 
1) Não cumprimento do percentual mínimo de aplicação na manutenção e desenvolvimento do 
ensino, em desacordo o artigo 212 da CF/88; 
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2) Não observância do disposto no art. 29-A, §2º, inciso I da Constituição Federal, uma vez que o 
mite de repasse do Executivo para o Legislativo não foi respeitado; li    

3)  Abertura de crédito adicional suplementar utilizando como fonte de recursos excesso de 
arrecadação em fontes específicas, através do Decreto n.º 3090/10 no valor de R$ 51.000,00, 
sendo que, conforme verificado no Anexo 10 da Lei 4.320/64, o excesso de arrecadação não se 
confirmou, contrariando o disposto no artigo 167, inciso V da Constituição Federal. 
II – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao atual 
Responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de VASSOURAS, na forma do artigo 
26 e incisos do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Deliberação TCE-RJ n.º 167/92, 
para que tome ciência das irregularidades/impropriedades apontadas no relatório, adote as 
devidas providências de forma a elidir as falhas apontadas, em cumprimento aos artigos 70 a 74 
da Constituição Federal/88, bem como atente à necessidade de se evidenciar a classificação das 
receitas e despesas no maior nível de detalhamento possível, inclusive demonstrando as fontes 
de recursos, de modo que os demonstrativos contábeis contemplem as informações dispostas 
os quadros extracontábeis que integram a presente prestação de contas. n 

III – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público, para ciência da decisão proferida no presente 
processo, acompanhado de cópia digitalizada desta Prestação de Contas de Administração 

inanceira.   F 
IV- DETERMINAÇÃO à 3ª IGM para que, com base no processo ‘cópia dos documentos’ desta 
Prestação de Contas, que subsidiará a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da 
Câmara Municipal, proceda à análise quanto ao cumprimento, por parte do Legislativo Municipal, 
do artigo 29-A da Constituição Federal e dos artigos 20 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.” 

 
O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Horacio 

Machado Medeiros, em seu parecer à fl. 993, manifesta-se no mesmo sentido. 

 
Cumpre-me comentar que, em atendimento ao determinado no artigo 9º 

da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, foi publicada a Pauta Especial nº 253/2011 no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro, de 08.07.11, página 9 da Parte I-B na coluna “C”, 

sendo aberto prazo para apresentação de razões de defesa até o dia 21.07.11. 

 
Dentro do prazo regimental para a apresentação da defesa escrita, foram 

encaminhados pelo Chefe do Poder Executivo esclarecimentos e documentos por meio 

do Documento TCE-RJ nº 20.297-4/11, de 20.07.2011, devidamente anexados ao 

presente. 
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Considerando a apresentação de novos elementos, no intuito de sanear 

as irregularidades apontadas pelo Corpo Instrutivo, o Plenário desta Corte, nos termos 

do voto por mim prolatado na sessão plenária de 26.07.2011, decidiu por Diligência 

Interna para que a Instrução se pronunciasse sobre a defesa apresentada. 

O Corpo Instrutivo, em atendimento à decisão plenária, procedeu ao 

novo exame, às fls. 1079/1092, modificando parcialmente a análise anterior, acolhendo 

as razões apresentadas com relação aos gastos com ensino fundamental e o artigo 167, 

inciso V da Constituição Federal – abertura de créditos adicionais, terminando por 

sugerir: 

 
I - Emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das 

contas do Chefe do Poder Executivo do Município de Vassouras, Sr. 

Renan Vinícius Santos de Oliveira, referentes ao exercício de 2010, 

em face da IRREGULARIDADE apontada à fl. 1089-verso, a seguir 

destacada: 
 
• Não observância do disposto no art. 29-A, §2º, inciso I da 

Constituição Federal, uma vez que o limite de repasse do Executivo para 

o Legislativo não foi respeitado. 

 
O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Horacio 

Machado Medeiros, em novo parecer à fl. 1095, manifesta-se no mesmo sentido. 

 
Dessa forma, em função da sugestão do Corpo Instrutivo e do Ministério 

Público Especial, foi publicada nova Pauta Especial no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro de 18.08.2011, página 1, da parte I-B, em atendimento ao determinado no artigo 

9º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, sendo aberto novo prazo para apresentação de 

razões de defesa até o dia 02.09.11. 

 
A data de apreciação das presentes Contas constou de Pauta Especial 

publicada, à fl. 01, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, de 18.08.2011. 
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Registro, finalmente, que o Sr. Renan Vinícius Santos de Oliveira, Prefeito do Município 

de Vassouras, obteve vista, a novo, do processo em 19.08.11, consoante Termo de Vista 

à fl. 1099, tendo apresentado, em 02.09.2011, novos elementos que inauguraram os 

autos do Documento TCE-RJ n.º 25.431-7/11 às fls.1101/1128. 

 
Em 08.09.2011 foi republicada no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro, página 6, a Pauta Especial nº 358/2011, de 18.08.2011, tendo em vista a 

alteração na data constante do original publicado. 

 
Tendo em vista a republicação da pauta especial, em 20/09/2011 o 

Prefeito de Vassouras apresentou novas razões de defesa, que inauguraram os autos do 

Documento TCE-RJ nº 27.274-1/11, acostado às fls. 1130/1228. 

 
 

É o Relatório. 
 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O competente Corpo Técnico desta Corte fez constar, inicialmente, 

considerações acerca da análise efetuada nas Contas de Gestão, de forma a que se 

promova um diagnóstico adequado da situação do Município no que tange ao 

cumprimento das determinações constitucionais e legais, principalmente, no que se 

refere à responsabilidade na gestão fiscal. 

 
1.1 DO PRAZO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

A documentação da Prestação de Contas do exercício de 2010 foi 

encaminhada em 14.04.11 a este Tribunal de Contas pelo Prefeito do Município, 

Sr. Renan Vinícius Santos de Oliveira. A Instrução assim se manifesta à fl. 954: 
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“As presentes contas deram entrada neste Tribunal em 14/04/2011, portanto, de forma 
intempestiva, conforme prazo fixado na Lei Orgânica do Município, que determina que as contas 
serão apresentadas até 31 de março.” 
 
Tendo em vista a publicação da pauta especial, e a protocolização das 

razões de defesa do Sr. Renan Vinícius Santos de Oliveira, Prefeito do Município de 

Vassouras, a Instrução assim se manifesta: 

“Razões de defesa: O jurisdicionado esclarece às fls.1012, que houve um equívoco na data do 
envio da prestação de contas, pois o prazo considerado foi baseado no definido pela Deliberação 
TCE nº 200/96, artigo 3º, que determina o prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias) contados 
do encerramento do exercício. Foi informado também que está tomando as devidas providências 
para que as próximas prestações cumpram o prazo definido pela Lei Orgânica Municipal.  
Da análise: Diante da afirmativa do jurisdicionado quanto à intempestividade da remessa da 
prestação de contas, a impropriedade deverá ser mantida na conclusão.” 

 
É truísmo dizer que a prestação de contas foi protocolizada nesta Corte 

de Contas fora da data fixada na Lei Orgânica do Município, conforme foi aferido pelo 

Corpo Técnico. Inobstante ao fato apontado, vou relevar a intempestividade da remessa 

das Contas do exercício de 2010, pois que, em consulta ao sitio da Câmara Municipal de 

Vassouras, verifiquei que a abertura da Sessão Legislativa da municipalidade ocorreu em 

16.02.2011, e o presente processo aportou nesta Corte em 14.04.11, cumprindo, 

portanto, o lapso temporal de “(....)  60 (sessenta) dias, após a abertura da Sessão 

Legislativa (....)”, prazo, este, que é utilizado na aferição da tempestividade do 

encaminhamento das prestações de contas da Administração Financeira da maioria dos 

Municípios sob a jurisdição deste Tribunal de Contas, tendo em vista o estabelecido no 

art. 2º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96. 

 
Entretanto, o descumprimento do prazo fixado na Lei Orgânica do 

Município de Vassouras quando da remessa da Prestação de Contas de Administração 

Financeira será motivo de RESSALVA e DETERMINAÇÃO em minha conclusão. 
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1.2 DA CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
A presente análise abrange as contas de gestão de toda a Administração 

direta e indireta do Município de Vassouras, sendo que no último caso não são 

alcançadas as empresas estatais não dependentes para efeito de consolidação das 

contas e apuração dos limites legais. 

  
Faz-se mister destacar que  o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238/DF, em 09.08.2007, por maioria, deferiu a 

medida cautelar requerida na ação suspendendo a eficácia dos artigos 56, caput, e 57 da 

Lei Complementar nº 101/00 que, especificamente, no art. 56, estabelece que as Contas 

prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos 

Presidentes dos órgão dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério 

Público, as quais receberão Parecer Prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de 

Contas.   

 
Desta forma, em cumprimento à decisão da Suprema Corte e ao Parecer 

da Procuradoria-Geral do TCE-RJ, o plenário deste Tribunal, nos autos do Processo nº 

211.008-1/07, decidiu pela análise das contas do Chefe do Poder Legislativo na 

Prestação de Contas de Ordenador de Despesa da Câmara Municipal. 

 
A Instrução, à fl. 955-v, assim se posiciona sobre a consolidação dos 

dados da Prefeitura de Vassouras: 

“Foram apresentadas as demonstrações contábeis consolidadas, conforme disposto na 
Deliberação TCE-RJ n.º 199/96. Registramos que a elaboração destas demonstrações, 
de acordo com os procedimentos técnicos, deve ser realizada pelo Contador da 
Prefeitura Municipal visto que ele é o responsável pela elaboração das demonstrações 
contábeis, conforme estabelecido no art. 3º da Resolução CFC n.º 560/83 e, ainda, 
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possui todos os registros necessários para efetuar os ajustes decorrentes da 
consolidação.” 

 
Em relação à consolidação dos dados das estatais não dependentes, à fl. 

956 e 983-v, a Instrução informa: 

 
 
 

“As empresas estatais ou governamentais integram a Administração Indireta e são as 
denominações genéricas para as empresas em que o Estado é o acionista controlador, 
abrangendo as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Destacamos que o capital 
das empresas públicas é exclusivamente público, diversamente das sociedades de economia 
mista, onde temos uma conjugação de capital público e privado, sob controle acionário do 
rimeiro.  p

 
O Município não possui empresas estatais.” 

 
Em face da documentação encaminhada pelo Município de Vassouras, a 

Inspetoria de Exame das Administrações Financeiras – IAF efetuou a análise dos dados 

da execução orçamentária, financeira e patrimonial, considerando os seguintes aspectos, 

conforme segue: 

“(.....) 
• Limites Constitucionais 

 Educação 
 Saúde 

 
 Repasse Financeiro ao Poder Legislativo 

• Gestão Fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
 Equilíbrio Financeiro  
 Limite de Despesas com Pessoal 
 Limite de Endividamento 
 Metas anuais estabelecidas pela LDO 
 Previdência do Servidor 

 
• Gestão Orçamentária 

  Orçamento aprovado 
  Autorização para abertura de Créditos Adicionais 

 
  Autorização para contratação de Operações de Crédito  

• Gestão Patrimonial 
  Resultado Patrimonial 

 
 Saldo Patrimonial 

• Royalties 
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• Empresas Estatais Não Dependentes 
• Controle Interno” 
 

1.3 DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
 

A estrutura administrativa do Município de Vassouras é composta dos 

seguintes órgãos e entidades, conforme informações consignadas às fls. 953-v/954:  

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Órgão Lei de Criação Operacionalizado 
(sim/não) 

Contabilidade 
segregada 
(sim/não) 

Prefeitura Municipal 

Câmara Municipal 

   

Fundo Municipal de Saúde 1.505/91 Sim sim 

Fundo Municipal de 
Assistência Social 1.762/96 Sim sim 

Fundo Municipal de 
Previdência 2.082/04 Sim sim 

Fundo Municipal de Meio 
Ambiente 2.250/06 Não não 

Fundo Municipal da Criança e 
do Adolescente 1.724/95 Não não 

Fundo Municipal de Habitação 
de Interesse Social 2.440/08 Não não 

 
 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

Autarquia de Saneamento do 
Município de Vassouras 34/06 Não não 

 

EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDENTES 

Não possui 



TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  CCOONNTTAASS  DDOO  EESSTTAADDOO  DDOO  RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO  
PPrreessttaaççããoo  ddee  CCoonnttaass  ddaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  FFiinnaanncceeiirraa  

MMuunniiccííppiioo  ddee  VVaassssoouurraass  --  EExxeerrccíícciioo  22001100 
TCE-RJ 
PROCESSO Nº 205.447-8/11 
RUBRICA           FLS.: 1233 

 

 

 
JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 
 

 

 

EMPRESAS PÚBLICAS NÃO DEPENDENTES 

Não possui 

 
 
1.4 DO NÚMERO DE HABITANTES DA MUNICIPALIDADE 
 

O número de habitantes do Município de Vassouras (fl. 979), consoante 

aos dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e 

encaminhados para o Tribunal de Contas da União para cálculo das quotas do FPM na 

forma do inciso VI, art. 1º c/c o art. 102 da Lei nº 8.443/62, no exercício de 2010 foi de 

34.259 habitantes. 

 
2 DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DA LEI 

COMPLEMENTAR N.º 101/00 E DAS DELIBERAÇÕES TCE-
RJ N.ºs 218/00 E 222/02 

 
A Administração Municipal de Vassouras, segundo a análise do Corpo 

Instrutivo à fl. 955, encaminhou a este Tribunal de Contas os seguintes Relatórios 

Resumidos da Execução Orçamentária bem como os Relatórios da Gestão Fiscal da 

Prefeitura, relativos a 2010, conforme destacado abaixo (já submetidos a decisões 

plenárias): 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
 

1º BIMESTRE DE 2010 214.692-8/10 

2º BIMESTRE DE 2010 220.820-1/10 

3º BIMESTRE DE 2010 229.690-7/10 

4º BIMESTRE DE 2010 238.441-9/10 

5º BIMESTRE DE 2010 244.426-3/10 

6º BIMESTRE DE 2010 202.351-2/11 
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Relatório de Gestão Fiscal  
 

1º SEMESTRE DE 2010 229.712-1/10 

2º SEMESTRE DE 2010 202.352-6/11 

 
Conforme evidenciei, nos quadros anteriores, foram encaminhados todos 

os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  Ainda, em relação aos 

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO, do exercício de 2010, 

encaminhados pelo Poder Executivo do Município de Vassouras, à fl. 956-v, a Instrução, 

assim se manifesta: 

“Conforme evidenciado no item II – 3.3, foi constatado no exame do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária – RREO, do período 6º BIMESTRE, a impossibilidade de verificar a 
consolidação dos dados, o que poderá causar impacto quando da análise da Receita Corrente 
íquida.  L 

Na conclusão desta análise a impossibilidade de verificar a consolidação das unidades gestoras 
no relatório será motivo de impropriedade e determinação para regularização nas próximas 
prestações de contas.” 

 
Após a publicação da pauta especial, à fl. 1085-v, a Instrução informa 

sobre a consolidação dos Poderes e dos Órgãos da Prefeitura Municipal de Vassouras: 

 
“3)  Quanto à impossibilidade de verificação da consolidação dos dados  no Relatório 

esumido da Execução Orçamentária  do 6º  bimestre;  R 
Razões de defesa: Foi esclarecido às fls.1013, que, com a nova versão do SIGFIS, o cadastro 
das informações é efetuado pela internet, e a partir desta o município não detém mais a posse de 
ados do SIGFIS.  d 

Da análise: A alegação do jurisdicionado não procede, pois o mesmo deverá remeter a esta Corte 
de Contas a base de dados do SIGFIS juntamente com a publicação do Relatório Resumido da 

xecução Orçamentária, conforme  o disposto na   Deliberação TCE/RJ nº 220/02.  E 
Ressalta-se, entretanto, que conforme verificamos no SCAP (Sistema de Controle e 
Acompanhamento de Processos) o jurisdicionado enviou a esta Corte de Contas a retificação do 
RREO do 6º bimestre de 2009 com a devida consolidação dos dados de todos os Poderes e 
Órgãos do município.” (Grifei). 
 

2.1 FATOS RELEVANTES DO EXAME DOS RELATÓRIOS PREVISTOS 
NAS DELIBERAÇÕES TCE-RJ N.ºS 218/00 E 222/02 
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2.1.1 AVALIAÇÃO DA METAS ANUAIS 

  
 

Em relação à análise das metas de resultado primário e nominal e o 

montante da dívida pública do Município de Vassouras, com base no Anexo de Metas 

Fiscais que integrou a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, o Corpo Técnico, à 

fl. 964, assim se manifestou: 

  
“O Anexo de Metas Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi encaminhado às fls. 
04, contudo, só foi possível  proceder à análise da Dívida Consolidada Liquida, tendo em vista a  
impossibilidade de verificar a consolidação dos dados do  RREO do 6º bimestre de 2010 : 

          
 
 
 
                                                                                                                                                 Em R$ 

DESCRIÇÃO 
ANEXO DE METAS 

 (Valores correntes) 

RREO 6º BIMESTRE/10 E 

RGF 3º 

QUADRIMESTRE/10 

ATENDIDO OU NÃO 

ATENDIDO 

Receitas 55.971.600,00 
Impossibilidade de 

análise (*) 
-- 

Despesas 55.971.600,00 Impossibilidade de análise -- 

Resultado Primário      526.360,00 Impossibilidade de análise  

Resultado Nominal    (167.460,00) Impossibilidade de análise  

Dívida Consolidada 

Líquida 
10.477.250,00 4.273.498,70 ATENDIDO 

Fonte: Anexo de Metas da LDO - fls. 04, Proc. nº 220.275-5/09 e fls. 36/52v  -  Proc.nº . 202.351-2/11 -   RREO 6º BIM/10 e Proc. nº 
202.352-6/11-  RGF 2º Semestre/10. 
(*) Não foi possível proceder a análise, tendo em vista a impossibilidade de verificar a consolidação dos dados do processo  nº 
202.351-2/11 – RREO do 6º bimestre de 2010.” 
 
 

Após a entrada das razões de defesa do Prefeito do Município de 

Vassouras, a Instrução, à fl. 1086, apresenta o quadro a seguir: 
 

“4 - Metas Fiscais  
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   Em R$ 

DESCRIÇÃO ANEXO DE METAS 
 (Valores correntes) 

RREO 6º BIMESTRE/10  
E RGF 3º QUADRIMESTRE/10 

ATENDIDO 
OU NÃO 

ATENDIDO 

Receitas 55.971.600,00            74.610.787,10 - 

Despesas 55.971.600,00             72.801.463,90 - 

Resultado Primário 526.360,00               2.107.387,30 ATENDIDO 

Resultado Nominal (167.460,00)               (7.696.676,30) ATENDIDO 

Dívida Consolidada Líquida 10.477.250,00                ( 4.273.498,70) ATENDIDO 

Fonte: Anexo de Metas da LDO às fls.  -  202.351-2/11- RREO 6º BIM/10 e nº 202.352-6.11 RGF 3º QUAD/10)” 

 
Finalizando, informa a Instrução às fl. 964: 

 
“O Executivo Municipal, em cumprimento ao disposto no §4º do art. 9º da Lei Complementar n.º 
101/00, realizou audiência pública para avaliar o cumprimento das Metas Fiscais nos períodos de 
maio, setembro e fevereiro, cujas atas encontram-se acostadas às fls.10/12.” 

 
 
 
3   DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS 
 
 
3.1 DA PUBLICIDADE 
 
 

Em face do encaminhamento da publicação das peças orçamentárias e 

alterações decorrentes, verificou-se o atendimento ao Princípio da Publicidade, 

insculpido no artigo 354 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, conforme quadro 

seguinte: 
 

DESCRIÇÃO PROCESSO Nº 

PLANO PLURIANUAL – PPA 235.337-1/10 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 220.275-5/09 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 200.046-3/10 
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3.2 DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
 

Em que concerne ao Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013 e as 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, o Corpo Instrutivo relata à fl. 957 e 

verso: 

 
“O Plano Plurianual para o quadriênio de 2010/2013 foi instituído pela Lei nº 2513, de 30/11/2009, 
encaminhada a esta Corte de Contas encontrando-se no Processo TCE nº 235.337-1/10. 
(....) 
 
As diretrizes para o exercício de 2010 foram estabelecidas através da Lei nº 2490, de 02/07/2009, 
encaminhada a esta Corte de Contas encontrando-se no processo TCE nº 220.275-5/09.” 

 
3.3 DO ORÇAMENTO  
 

O orçamento do Município de Vassouras para o exercício de 2010 foi 

aprovado pela Lei Municipal n.º 2.521, de 17.12.09, estimando a receita no valor de 

R$68.864.902,84 e fixando a despesa em igual montante, consignando, o Corpo 

Instrutivo, em seu relatório de fl. 958: 
“Pode-se dizer que a LOA é um instrumento utilizado para a conseqüente materialização do 
conjunto de ações e objetivos que foram planejados visando ao melhor atendimento e bem estar 
a coletividade. d 

O orçamento Geral do Município para o exercício de 2010 foi aprovado pela Lei dos Orçamentos 
Anuais n.º 2521, de 01/01/2010, estimando a receita no valor de R$ 68.864.902,84 e fixando a 
despesa em igual valor (Processo TCE nº 200.046-3/10).” 

 
3.3.1 DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO  
 

De acordo com a Lei Orçamentária, ficou o Poder Executivo autorizado a 

abrir créditos suplementares até o limite de 40% do total do orçamento (art. 4º), 

conforme segue: 
 
“Art. 4º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados nos termos da legislação em vigor, a abrir 
Créditos Adicionais Suplementares no decorrer do exercício de 2010, mediante Decreto do Poder 
Executivo, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total fixado para a Despesa autorizada por Lei para o 
exercício de 2010, para atender a reforços das dotações que se tornarem insuficientes.” 
Assim, foram fixados os seguintes limites: 
(....) 
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Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR 

Total da Despesa Fixada 68.864.902,84 

Limite para Operações de Crédito por Antecipação da Receita  Não há previsão 

Limite para Abertura de Créditos Suplementares - 40% 27.545.961,14 

(Fonte: LOA - Processo nº 200.046-3/10)” 

 
Ainda em relação à lei orçamentária, informa a Instrução à fl. 958: 

 
“A presente Lei Orçamentária não autoriza a realização de operações de crédito por antecipação 
de receita.” 
O Corpo Instrutivo apresentou, às fls. 958-v/959, criteriosa análise das 

alterações orçamentárias ocorridas no exercício de 2010 (leis e decretos 

correspondentes), conforme demonstro a seguir:   

 

 

 

 

“De acordo com a relação apresentada pelo Município às fls. 82/87, foram efetuadas as 
alterações orçamentárias evidenciadas no quadro a seguir:   
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 
 

           
Em R$  
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Anulação 20.081.837,70

Excesso 0,00

Superávit 0,00

Convênios 0,00

Op. Crédito 0,00

20.081.837,70

0,00

20.081.837,70

27.545.961,14

0,00

SUPLEMENTAÇÕES

ALTERAÇÕES FONTE DE 
RECURSOS

(A) Total das Alterações

(B) Créditos Não Considerados (Exceções Previstas na LOA)

(C) Alterações Efetuadas para Efeito de Limite =  (A – B)

(D) Limite Autorizado na LOA

(E) Valor Total dos Créditos Abertos Acima do Limite  da LOA = (C-D)  
Do quadro anterior, podemos concluir que a abertura de créditos adicionais, no montante de R$ 
20.081.837,70, encontra-se dentro do limite estabelecido na LOA, observando o preceituado no 
inciso V do art. 167 da Constituição Federal.” 

 
 

Do quadro anterior, podemos concluir que a abertura de créditos 

adicionais encontra-se dentro do limite estabelecido na LOA, observando, portanto, o 

preceituado no inciso V do art. 167 da Constituição Federal. 

 
 

Devo destacar, ainda, terem sido abertos não só créditos adicionais 

suplementares, utilizando-se da autorização legislativa prévia constante da Lei 

Orçamentária e sua posterior alteração como também, foi aberto crédito adicional com 

autorização legislativa específica, que demonstro no quadro seguinte: 

 

 

FONTE DE RECURSO (VALOR R$) 

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 
LEI Nº FLS. VALOR 

(R$) DECRETO Nº FLS. 

SUPERÁVIT 
CONVÊNIOS OUTROS 

OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO ANULAÇÃO 

TIPO DE 
CRÉDITO

(1) 

2535/10 101v 2.206.000,00 3018 112  2.095.733,54   110.266,46 ES 

CONSELHEIRO-RELATOR 
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2536/10 101v 2.688.000,00 3019 111v/112  2.553.609,34   134.390,66 ES 

2537/10 101v 203.000,00 3020 113  192.874,20   10.125,80 ES 

2540/10 102 197.000,00 3021 113  197.000,00    S 

2546/10 172v/173 65.000,00 3062 186 63.542,32  1.457,68   ES 

2547/10 172v 377.000,00 3064 186v 375.210,02  1.789,98   ES 

2548/10 172v 222.000,00 3065 186v/187 220.667,10  1.332,90   ES 

2553/10 189v/190 2.500,00 3066 187     2.500,00 S 

2554/10 190 2.818.813,66 3067 187v/188   2.818.813,66   S 

2570/10 238v 51.000,00 3090 238/239v   51.000,00   ES 

2580/10 243 441.760,64 3105 257 246.421,19  95.339,45  100.000,00 S 

2589/10 285 63.000,00 3116 283  54.000,00   9.000,00 S 

2592/10 303 148.450,00 3122 300  118.000,00   30.450,00 ES 

2593/10 333v/334 2.726.745,83 3130 331v/332   2.726.745,83   S 

2596/10 358 47.000,00 3144 450     47.000,00 S 

2604/10 424 335.000,00 3166 420/421  331.650,00   3.350,00 S 

2605/10 424v/425 4.249.851,28 3170 422   4.249.851,28   S 

2611/10 495v/496 590.421,04 3197 493/493v   590.421.04   S 

TOTAL 17.432.542,55 TOTAL 905.840,73 5.542.867,08 10.536.751,82  447.082,92

(Fonte: Quadro das alterações orçamentárias - fls.82/87 e cópias das publicações -  88/502        
(1) Tipo de Crédito: E – Especial 
                                S – Suplementar 

                                                      
                          Pelo demonstrado no quadro anterior, a abertura de créditos adicionais 

encontra-se dentro do limite estabelecido nas leis autorizativas, observando, portanto, 

o estatuído no inciso V do artigo 167 da Constituição Federal.  

 
O Instituto dos créditos adicionais estabelece que nos casos das adições 

suplementares e especiais, essas dependem da existência prévia de autorização 

legislativa e a indicação dos recursos correspondentes. Em relação à “existência de 

recursos disponíveis” para acudir aquelas aberturas orçamentárias a Instrução faz as 

seguintes observações à fls. 959-v/960: 
“A seguir, demonstraremos as alterações orçamentárias efetuadas com base em fontes de 
recursos específicas, de modo a verificar a efetiva existência de tais recursos. 
 
 
  
a) Abertura de Créditos Adicionais por SUPERÁVIT FINANCEIRO  

 
Verificamos a abertura de créditos adicionais no montante de R$ 905.840,63, tendo como fonte 
de recursos o superávit financeiro do exercício anterior. A análise efetuada no Balanço 
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Patrimonial Consolidado do exercício de 2009, Processo TCE/RJ nº 214.747-9/10, excluindo-se 
os valores referentes ao RPPS, comprova a existência do superávit financeiro utilizado para a 
abertura dos Créditos Adicionais, observando o preceituado no inciso V do art. 167 da 
Constituição Federal.  
b) Abertura de Créditos Adicionais por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
Verificamos que nos decretos nºs 3067/10, 3105/10, 3130/10, 3170/10 e 3197/10 de abertura de 
créditos por excesso de arrecadação, no valor total de R$ 10.481.171,26, foi utilizada metodologia 
de apuração da tendência de excesso para o exercício, em conformidade com o previsto no artigo 
3, parágrafo 3º da Lei nº 4.320/64. 4 

Ressalta-se, contudo que na abertura dos Créditos Adicionais relacionados no quadro a seguir, 
não foi utilizada metodologia de apuração da tendência de excesso para o exercício, prevista no 
artigo 43, parágrafo 3º da Lei nº 4.320/64, entretanto os mesmos apresentam fonte de recurso 
vinculada, cujo excesso de fato ocorreu, conforme demonstrado no quadro a seguir, exceto 
quanto ao Decreto nº 3090/10: 

 

DECRETO 
Nº 

FLS. FONTE VINCULADA 
UTILIZADA 

VALOR – R$ EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 
COMPROVADO ANEXO 10 

3062/10 186 Rem.Dep. Banc. – 
Rec.Vinculados – Qualigest   

1.457,68 2.547,39 

3064/10 186v Rem.Dep. Banc. – 
Rec.Vinculados – Co 

financiamento   

1.789,98 23.844,86 

3065/10 186v/187  Rem.Dep. Banc. – 
Rec.Vinculados – 
Compensação de 

Especificidade  Regional   

1.332,90 15.529,15 

3090/10 238 - Rem.Dep. Banc.Fármacia 
Popular.               

- Programa Farm.popular   

1.000,00 

50.000,00 

791,63 

50.000,00 

TOTAL 55.580,56 92.713,03 
 Fonte: Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 Consolidado. fls.570” 

 
Tal fato foi considerado pela Instrução com Irregularidade, ensejando a 

sugestão de Parecer Prévio Contrário, as contas apresentada pelo Poder Executivo do 

Município de Itatiaia, que assim se manifesta à fl. 985: 
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  3) Abertura de crédito adicional suplementar utilizando como fonte de recursos excesso 
de arrecadação em fontes específicas, através do Decreto n.º 3090/10 no valor de R$ 
51.000,00, sendo que, conforme verificado no Anexo 10 da Lei 4.320/64, o excesso de 
arrecadação não se confirmou, contrariando o disposto no artigo 167, inciso V da 
Constituição Federal. (Grifos do original). 
  
Em razão da sobredita sugestão, foi publicada a Pauta Especial no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em atendimento ao determinado no artigo 9º da 

Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, sendo aberto prazo para apresentação de razões de 

defesa. 

 
Seguindo os procedimentos estabelecidos no artigo 10 da Deliberação 

TCE-RJ n.º 199/96, foi dada vista do presente processo, neste Gabinete, ao 

Jurisdicionado, que, por sua vez, deu entrada nesta Corte de Contas em sua defesa, 

protocolada no Tribunal sob o Documento TCE-RJ n.º 20.797-4/11, inserido às fls. 

999/1068. 

O Corpo Instrutivo, após a análise das razões de defesa apresentadas, 

conclui da seguinte forma: 

 
“Razões de defesa: O jurisdicionado às fls.1010/1011, esclarece que, conforme foi evidenciado, 
o decreto nº 3090/10  faz referência a um crédito adicional suplementar por excesso de 
arrecadação no valor de R$ 51.000,00 na fonte de recursos SUS e oriundo do programa Farmácia  
Popular.  
 
Resta esclarecer que no momento da elaboração do referido decreto a metodologia utilizada 
posicionou-nos a um cálculo estimado no valor de R$ 51.000,00 definido no Decreto. Esclarece 
ainda que, a Prefeitura contabiliza suas receitas oriundas de excesso de arrecadação atualizando 
 previsão inicial na data do Decreto publicado. a 

Assim, ocorreu no lançamento do decreto, um equívoco no momento da contabilização do valor 
de R$ 50.000,00 na receita 1721.33.14, pois esse valor não foi atualizado na data do Decreto, 
somente aparecendo na atualização em junho de 2010, o valor de R$ 1.000,00, referente a 
arrecadação de juros.     
O jurisdicionado alega também, em suas argumentações, que apesar da abertura do Decreto no 

lor de R$ 51.000,00, orçamentariamente só foi executado o valor de  R$ 45.199,60.  va  
   Da análise: A despeito das argumentações apresentadas, ressalta-se, que conforme análise 
efetuada anteriormente, o Município de Vassouras na abertura de créditos por excesso de 
arrecadação, no valor total de 10.481.171,26, procedeu corretamente com estrita observância do 
artigo 43, § 3º da Lei nº 4320/64, quanto aos decretos abaixo descritos apesar de não ter 
apresentado metodologia de apuração da tendência de excesso para o exercício. O excesso de 
arrecadação foi devidamente apurado na fonte vinculada utilizada, exceto quanto ao Decreto nº 
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3090/10 que apresentou um déficit de R$ 208,37 na fonte Rem.Dep.Ban.Fármacia.Popular, 
conforme demonstramos no quadro abaixo:   

DECRETO Nº FLS. FONTE VINCULADA UTILIZADA VALOR – 
R$ 

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 
COMPROVADO ANEXO 10 

3062/10 186 Rem.Dep. Banc. – Rec.Vinculados – Qualigest  1.457,68 2.547,39 

3064/10 186v Rem.Dep. Banc. – Rec.Vinculados – Co 
financiamento   

1.789,98 23.844,86 

3065/10 186v/187  Rem.Dep. Banc. – Rec.Vinculados – 
Compensação de Especificidade  Regional   

1.332,90 15.529,15 

3090/10 238 - Rem.Dep. Banc.Fármacia Popular.               

- Programa Farm.popular   

1.000,00 

50.000,00 

791,63 

50.000,00 

TOTAL 55.580,56 92.713,03 

  
Considerando a exposição apresentada anteriormente, entendemos como sanada esta 
irregularidade que havia apontado a ausência de recursos no total de R$ 208,37.” (Grifei). 

 
Portanto, verifico que a abertura de créditos adicionais efetuadas pelo 

Município de Vassouras encontra-se dentro do limite estabelecido nas respectivas leis 

autorizativas, e com a correspondente indicação dos recursos, tendo sido, portanto, 

observado o que dispõe o inciso V, artigo 167 da Constituição Federal. 

 
Não obstante, a impropriedade verificada na publicação dos decretos de 

abertura de créditos por excesso de arrecadação nºs 3062/10, 3064/10, 3065/10 e 

3090/10, pois que não foi utilizada a metodologia de apuração da tendência de excesso 

para o exercício, prevista no § 3º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/64, será objeto de 

RESSALVA e DETERMINAÇÃO. 

 
Às fls. 860-v, em sua análise inicial, concluiu: 

 
“Não foi possível confrontar o valor apurado acima com o Anexo I da LRF - Balanço Orçamentário 
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2010, tendo em 
vista a impossibilidade de verificar a consolidação do RREO do 6º bimestre.”  
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Em seu novo reexame, após a publicação da pauta especial, a Instrução 

informa à fl. 1085-v: 

 
“Razões de defesa: O jurisdicionado esclarece às fls.1015 que após  ajustes efetuados no 
SIGFIS, a diferença que era de R$ 790.000,00,  passou a ser de R$ 310.200,00 , informou 
também, que comunicou aos órgãos responsáveis para que providenciem os ajustes necessários 
ara sanar as divergências apontadas.             p  

Da análise:  O Jurisdicionado se equivocou quanto aos esclarecimentos prestados, a diferença 
no valor de 790.000,00 ocorreu  na comparação efetuada entre os demonstrativos contábeis 
(Anexo 11- Comparativo da Despesa  e Anexo 12 – Balanço Orçamentário), portanto, os ajustes 
efetuados pelo jurisdicionado nos anexos do SIGFIS, não elidem a falha apontada. Diante disto, 
manteremos nossa posição quanto a impropriedade do item.” 
 
Tal fato será objeto de RESSALVA e DETERMINAÇÃO em meu voto. 

 
A Instrução, à fl. 960-v, após detalhado exame das suplementações 

orçamentárias levada a cabo pela Prefeitura Municipal Vassouras apresenta o seguinte 

quadro:  

 
“Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias em razão da abertura de créditos 
adicionais relacionados às fls. 82/87, resultando em um orçamento final de R$ 85.850.362,37, que 
representa um acréscimo de 24,66% em relação ao orçamento inicial, conforme demonstrado a 
seguir:  
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VALOR (R$)

68.864.902,84

37.514.380,15

        Créditos Extraordinários 0,00

        Créditos Suplementares 31.553.930,15

        Créditos Especiais 5.960.450,00

20.528.920,62

85.850.362,37

85.850.362,37

0,00

0,00

85.850.362,37

Orçamento registrado no Anexo I do RREO do 6º bimestre de 2010

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

(C) Anulações de Dotações

ORÇAMENTO FINAL APURADO (A+B-C)

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

DIVERGÊNCIA ENTRE O ORÇAMENTO APURADO E OS REGISTROS CONTÁBEIS

DESCRIÇÃO

(A) Orçamento Inicial

(B) Alterações:

Fo
nte: Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 Consolidado – fls.589/650, e Anexo I do RREO do 6º Bimestre/10” 

 
 
 
 
4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
A execução orçamentária comprovou-se deficitária, excluído o montante 

relativo ao regime próprio de previdência social. A Instrução, à fl. 964-v: 
 

“Ao realizarmos a análise da execução orçamentária deste exercício, verificamos que o município 
apresentou resultado  deficitário, já excluídos os montantes relativos ao Regime Próprio de 
Previdência Social, conforme apresentado no quadro a seguir: 

 
                   Em R$ 

CONSELHEIRO-RELATOR 
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DESCRIÇÃO CONSOLIDADO 
REGIME PRÓPRIO 
DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL
VALOR SEM O RPPS 

Receitas Arrecadadas 75.438.573,28 5.818.711,45 69.619.861,83

Despesas Realizadas 72.884.532,67 1.875.129,15 71.009.403,52

DÉFICIT  
ORÇAMENTÁRIO 2.554.040,61 3.943.582,30 -1.389.541,69

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - 2010

 
Fonte: Anexo 10 e 11 da Lei nº 4.320/64 Consolidados - fls. 569/575 e 589/650  e Anexo 10 e 12 da Lei nº 4.320/64 do Fundo de Prev.  fls. 720 e 730. “ 
 
4.1.1 RECEITA 
 

Verifico que o valor de R$ 84.894.521,74 consignado como orçamento 

inicial no Balanço Consolidado – Anexo 12, às fls. 713/714, e no Anexo 10, às fls. 

569/575, ambos da Lei Federal nº 4.320/64, difere do montante de R$68.864.902,84 – 

considerando as receitas e suas devidas deduções –, estabelecido, como orçamento 

inicial, na Lei Municipal 2.521/09 – Lei Orçamentária do exercício de 2010 do Município 

de Vassouras, às fls.fls. 03/04, do processo TCE-RJ nº 200.046/3/10, portanto, não vou 

considerar neste tópico os resultados apurado pela Instrução.  

A seguir apresento quadro onde demonstro comparativo da receita 

orçada com a arrecadada, apurado em 2010 pelo Município de Vassouras: 

 
 
 

Variação Natureza Previsão R$ Arrecadação R$ R$ % 

Receitas Correntes  61.922.816,8
5 -69.484.781,12 -7.561.964,27 10,98

Receitas de Capital 6.942.085,99 -5.953.792,16 988.293,83 -1,44

total 68.864.902,8
4 -75.438.573,28 -6.573.670,44 9,55

Fonte: TCE-RJ 200.046-3/10 - fls. 02/03, Balanço Orçamentário Consolidado - Anexo 12, fls. 713/714. 
Nota: No valor das receitas já estão consideradas as devidas deduções 

 

 
JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 
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Pelo demonstrado no quadro anterior a Receita Arrecadada no exercício 

de 2010 foi de R$75.438.573,28, acima da previsão constante da Lei Orçamentária Anual 

de R$68.864.902,84, em aproximadamente 9,55%. 

 
O fato da Prefeitura Municipal de Vassouras lançar na coluna “orçada” do 

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Anexo 10, às fls. 570/575, e na 

coluna “previsão” do Balanço Orçamentário – Anexo 12, às fls. 713/714, ambos da Lei 

federal nº 4.320/64, o excesso da arrecadação, apurado no exercício de2010, de 

algumas receitas, será motivo de RESSALVA e DETERMINAÇÃO em meu voto. 

  
Apresento a seguir alguns indicativos do comportamento da arrecadação 

das receitas do Município de Vassouras: 

 
 a arrecadação das receitas tributárias (R$5.932.418,57, fl. 569) foi 

superior aos valores previstos (R$.5.436.101,15, fl. 569) para o 

exercício de 2010 (superávit de R$496.317,42), correspondente 

aproximadamente a 7,86% do total das receitas arrecadadas 

(R$75.438.573,28, fl. 961-v) no exercício sob análise; 

 
 ao utilizar-se como parâmetro os valores arrecadados em 2009 

(R$4.674.270,24 – processo TCE-RJ nº 214.747-9/110, fl. 910), em 

valores nominais,  houve um incremento da arrecadação das receitas 

tributárias em 2010 (R$5.932.418,57, fl. 569), de aproximadamente 

26,91%; 

 
 o peso percentual das receitas tributárias, com relação ao total da 

arrecadação (valores realizados), aumentou no período, passando de 

7,40% (R$4.464.270,24, em 2009, fl. 961-v) para 7,86% (R$5.932.418,57 

em 2010, fl. 961-v). 
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Foi acostada aos autos, à fl. 864, declaração do Sr. Renan Vinícius 

Santos de Oliveira, Prefeito do Município de Vassouras, consignado que “não houve 

concessão de quaisquer benefícios de natureza tributária no ano de 2010”. 
 
Por outro lado, destaca-se que a Receita de Transferências constitui-se 

na mais significativa fonte de recursos do Município de Vassouras, respondendo por 

81,16% da receita total arrecadada no exercício em exame. Tal proporção no exercício 

de 2009 foi equivalente a 79,83%, havendo, portanto, um acréscimo percentual nesta 

representatividade em 2010. A respeito a Instrução relata à fl. 961-v: 

 
“Além das receitas arrecadadas em decorrência do seu poder de tributar, ocorreram 
transferências que constituem a mais significativa fonte de recursos do Município, que 
epresentaram 81,16% do total arrecadado em 2010, sendo superior  ao apurado em 2009. r 

No quadro a seguir demonstramos esta evolução:  

2010 2009

Receitas Tributárias 5.932.418,57 7,86% 7,40%

Receitas de Transferências 61.222.469,32 81,16% 79,83%

Outras Receitas 8.512.577,29 11,28%

(-) Deduções da Receita 228.891,90 -0,30%

Receita Total 75.438.573,28 100,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Descrição Valor Arrecadado em 2010 - 
R$ 

Evolução das Receitas em 
relação à Receita Total (Em 

%)

 
Fonte: Demonstrativo das Receitas Arrecadadas – Anexo 10 (fls.569/575 )  e ADM 2009 – Proc. TCE-RJ nº 214.747-9/10 
Nota: nas Receitas de Transferências já estão consideradas as deduções para o FUNDEB.  As deduções da receita, indicadas no quadro, 
referem-se às demais deduções.” 

 
Em sua análise inicial o Corpo Instrutivo, às fls. 961, informa: 

 
Não foi possível confrontar o valor apurado no quadro com o Anexo I da LRF - Balanço 
Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 
2010, tendo em vista a impossibilidade de verificar a consolidação do RREO do 6º bimestre.”  

Tendo em vista a publicação da pauta especial, a Instrução em seu 

reexame, à fl. 1085-v, informa: 

 
JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 
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“Receita Arrecadada:  
Verificamos que o Anexo I do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º 
bimestre de 2010 registra uma receita arrecadada de R$  74.610.787,10,  divergente, portanto, 
da evidenciada nos demonstrativos contábeis (R$ 75.438.573,28), o que será objeto de 
impropriedade na conclusão deste Relatório.” (Grifos do original). 
 
 A inconsistência verificada será motivo de RESSALVA e 

DETERMINAÇÃO em seu voto. 

 

4.1.1.1 Receita da Dívida Ativa 
 

Dos saldos patrimoniais que compõem o Ativo Permanente do Município 

(R$24.392.472,17, fl. 735), destacam-se os relativos à Dívida Ativa (R$5.878.518,96, fl. 

735), os quais, a despeito da materialidade que podem representar em relação ao total 

do Ativo, têm também intrínseca relação com o esforço de arrecadação e cobrança de 

créditos, quer sejam estes de natureza tributária ou não.  A análise de tal saldo, levada a 

efeito pela Instrução, às fls. 962 e verso, está transcrita abaixo: 
 

“A evolução da inscrição, cobrança e cancelamento da Dívida Ativa Municipal, desde o exercício 
de 2009 até o exercício em análise, está demonstrada na tabela a seguir: 

   Em R$ 

EXERCÍCIO SALDO 
ANTERIOR INSCRIÇÃO COBRANÇA CANCTº SALDO 

2009 4.126.273,15 1.302.963,82 567.091,72 0,00 4.862.145,25 

2010 4.862.145,25 1.263.456,97 247.083,26 0,00 5.878.518,96 

Fonte: Prestação de Contas Administração Financeira -  2009,    Processo TCE/RJ nº 214.747-9/10; Anexos 14 e 15 da Lei nº 4.320/64 Consolidado 
fls.735 e 745/746 

 
O saldo da Dívida Ativa em 31/12/10, de acordo com o Balanço Patrimonial Consolidado, atingiu 
o montante de R$ 5.878.518,96. A inscrição neste exercício, segundo o registrado na 
Demonstração das Variações Patrimoniais, foi de R$ 1.263.456,97, que representa 21,30% do 
total da receita tributária arrecadada. 

No Relatório, às fls.937, assinado pelo Secretário Municipal de Fazenda, Sr. Marcio Arlindo 
Laport, consta a informação que no exercício de 2010 foram ajuizadas pela Administração do 
município ações referente ao ano de 2006 e anteriores. 
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De acordo com o relatório, a administração municipal com o intuito de melhorar a arrecadação do 
município, está tomando as seguintes providências: 

- Realização de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado com o intuito de municipalizar a 
execução fiscal, agilizando assim os procedimentos de execução fiscal; 

- Levantamento de todas as empresas prestadoras de serviços e profissionais liberais do 
município, recadastrando todos a fim de incrementar a arrecadação dos tributos municipais.” 

 
À fl. 962 e verso, a Instrução ao traçar as principais ações desenvolvidas 

pelo Município de Vassouras, para efetivar a arrecadação de suas receitas, aponta: 

“No Relatório, às fls.937, assinado pelo Secretário Municipal de Fazenda, Sr. Marcio Arlindo 
Laport, consta a informação que no exercício de 2010 foram ajuizadas pela Administração do 

unicípio ações referente ao ano de 2006 e anteriores. m 
De acordo com o relatório, a administração municipal com o intuito de melhorar a arrecadação do 

unicípio, está tomando as seguintes providências: m 
- Realização de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado com o intuito de municipalizar a 
xecução fiscal, agilizando assim os procedimentos de execução fiscal; e 

- Levantamento de todas as empresas prestadoras de serviços e profissionais liberais do 
município, recadastrando todos a fim de incrementar a arrecadação dos tributos municipais. “ 

 
4.1.2 DESPESA 

 
Ao se comparar a Despesa Autorizada Final (R$85.850.362,37) com a 

Despesa Realizada no exercício (R$72.884.532,67), tem-se uma realização 

correspondente a 84,90% dos créditos autorizados, conforme quadro apresentado pela 

Instrução à fl. 962-v: 
 
“Conforme indicado no quadro a seguir, a execução orçamentária atingiu 84,90% das despesas 
autorizadas, resultando em uma ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA no valor de R$ 12.965.829,70. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Em Reais 
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Total das Despesas 85.850.362,37 72.884.532,67 84,90% 12.965.829,70

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - 2010

Natureza Autorizadas  
A

Empenhadas 
B

Percentual 
Empenhado (B/A)

ECONOMIA 
ORÇAMENTÁRIA 

(A-B)

Fonte: Anexo 11 consolidado – 589/650” 
 

 
No quadro a seguir apresento a execução da despesa nas maiores 

funções de governo no exercício de 2010, onde se verifica que o maior gasto da 

Prefeitura de Vassouras foi realizado na função Saúde: 
 

               DESPESA EXECUTADA POR FUNÇÃO 

CÓDIGO FUNÇÃO  DESPESA EMPENHADA  R$ 
% EM RELAÇÃO AO 

TOTAL 
10 Saúde                   24.866.666,21  34,12% 
04 Administração                    15.090.339,24  20,70% 
12 Educação                    13.711.624,16  18,81% 
15 Urbanismo                     4.720.444,64  6,48% 
09 Previdência Social                     3.922.416,09  5,38% 
26 Transporte                     2.409.909,72  3,31% 
27 Desporto e Lazer                     1.498.918,61  2,06% 
08 Assistência Social                     1.417.618,17  1,95% 
28 Encargos Especiais                     1.081.690,69  1,48% 
13 Cultura                     1.010.621,08  1,39% 
23 Comércio e Serviços                        974.378,66  1,34% 
20 Agricultura                        686.533,81  0,94% 
11 Trabalho                        668.963,58  0,92% 
01 Legislativa                        401.263,68  0,55% 
18 Gestão Ambiental                        360.144,33  0,49% 
16 Habitação                          63.000,00  0,09% 

 TOTAL                   72.884.532,67  100,00% 
Fonte: Anexo 8 Consolidado – fls.556/558 

 
No tocante às Despesas de Capital, referentes a investimentos em infra-

estrutura, aquisição de bens e direitos e amortização do principal da dívida fundada, a 

Instrução relata à fl. 963-v:  

 

CONSELHEIRO-RELATOR 
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“Os investimentos realizados pelo município no exercício de 2010 totalizaram R$ 7.870.781,79, 
representando 10,80% das despesas totais realizadas, sendo superior ao apurado no exercício 
anterior, como segue: 
 

 

Descrição Valor - R$ Resultado em % 
2010

Resultado em % 
2009

Investimentos 7.870.781,79

Despesa Total 72.884.532,67
10,80%

DESPESA DE INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO À DESPESA TOTAL

5,10%

 
Fonte: Prestação de Contas de Adm. Financeira de 2009 – proc. TCE-RJ nº   214.747-9/10   Demonstração das  

Variações Patrimoniais – anexo 15 (fls. 745/746)” 
 
 

Após a publicação da pauta especial, à fl. 1086, a Instrução informa: 
 

“Despesa empenhada 
 
Verificamos que o Anexo I do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º 
bimestre de 2010 registra uma despesa empenhada de R$ 72.801.463,90, divergente, portanto, 
da evidenciada nos demonstrativos contábeis no valor de R$ 72.884.532,67, o que será objeto de 
impropriedade na conclusão deste Relatório.” 

 
A inconsistência apresentada entre o valor total da despesa empenhada 

consignada no Anexo I do Relatório da Execução Orçamentária, referente ao 6º bimestre 

de 2010 e os demonstrativos contábeis, será motivo de RESSALVA e DETERMINAÇÃO 

em minha conclusão. 
 
5 GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

Da movimentação financeira ocorrida no exercício, evidenciada no 

Balanço Financeiro, verifica-se a existência de saldo registrado em Disponibilidades no 

montante total de R$31.290.231,40. A Instrução evidencia em seu relatório às fls.964-

v/965: 
 

“Verificamos que a Administração Municipal apresentou resultado financeiro superavitário já 
excluídos os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme 
apresentado no quadro a seguir: 
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                                                                                                                         Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL

VALOR SEM O 
RPPS

Ativo Financeiro 31.290.231,40 21.669.747,07 9.620.484,33

Passivo Financeiro 8.572.318,14 9.036,03 8.563.282,11

SUPERÁVIT 
FINANCEIRO 22.717.913,26 21.660.711,04 1.057.202,22

RESULTADO FINANCEIRO - 2010

Font
e: Balanço Patrimonial Consolidado - fls. 735 e Balanço Patrimonial do Fundo de Prev. – fls.740 

Como podemos observar o município de VASSOURAS alcançou o equilíbrio financeiro necessário 
ao atendimento do §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00. 

 
Adiante apresentamos a evolução do resultado financeiro do município desde o exercício de 
2008: 
 

                                                   Em R$ 

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS 

GESTÃO ANTERIOR GESTÃO ATUAL 

2008 2009 2010 

1.296.955,25 3.035.000,36 1.057.202,22 
        Fonte: ADM 2009 – Processo nº 214.747-9/10 e quadro anterior 

 
O gráfico a seguir reflete a evolução do resultado financeiro do município, no qual se verifica uma 
redução do superávit financeiro na ordem de 65,16% em relação ao do exercício anterior.” 
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Embora no exercício de 2010 tenha ocorrido uma redução, de 

aproximadamente 65,16%, do superávit financeiro, podemos observar o Município de 

Vassouras, manteve o equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do §1º do artigo 1º 

da Lei Complementar Federal n.º 101/00.  
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O resultado patrimonial do exercício de 2010 está indicado a seguir: 

 

 

 

 

 
Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR 

Variações Ativas 191.202.476,81 

Variações Passivas 127.796.764,99 

RESULTADO PATRIMONIAL – SUPERÁVIT 63.405.711,82 

Fonte: Anexo 15 Consolidado - fls.745/746 

 
Tal resultado reduziu o Passivo Real a Descoberto do Município de 

Vassouras, conforme demonstrado a seguir: 
        Em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR  

Passivo Real a Descoberto – 2009 (saldo do Balanço Patrimonial) 65.519.498,90 

Resultado Patrimonial (Superávit) – 2010 63.405.711,82 

PASSIVO REAL A DESCOBERTO APURADO  2.113.787,08 

Fonte: Anexo 15 – Consolidado - fls.745/746 e Balanço Patrimonial – fls.735  

       
6 LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 
A Lei Complementar Federal n.º 101/00 dispõe sobre normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 
 



TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  CCOONNTTAASS  DDOO  EESSTTAADDOO  DDOO  RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO  
PPrreessttaaççããoo  ddee  CCoonnttaass  ddaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  FFiinnaanncceeiirraa  

MMuunniiccííppiioo  ddee  VVaassssoouurraass  --  EExxeerrccíícciioo  22001100 
TCE-RJ 
PROCESSO Nº 205.447-8/11 
RUBRICA           FLS.: 1244 

 

 

 
JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 
 

 

Nesse intuito, a Lei de Responsabilidade Fiscal criou mecanismos de 

controle das contas públicas. Dentre eles, destacam-se os limites máximos 

estabelecidos para as principais rubricas dos entes da Federação. 
 
Tais limites utilizam como base de cálculo a Receita Corrente  

Líquida - RCL, cujas rubricas que a compõem estão descritas no inciso IV, artigo 2º da 

LRF, a qual foi demonstrada pelo Corpo Técnico às fls. 966-v/967-v, conforme segue: 
 
“Uma vez que não foi possível verificar a consolidação dos dados do Anexo III do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre do exercício de 2010, utilizamos o 
Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo 
daquele semestre, verificando que a receita corrente líquida foi de R$ 65.399.205,10 
(proc.202.352-6.11 – RGF – 2º semestre).  

Em R$ 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

61.596.364,58 65.399.205,10 
Fonte: Process nº 229.712-1/10 RGF 1º semestre de 2010 – Processos nº 202.352-6/11 RGF 2º semestre. 

 
Preliminarmente cumpre mencionar que em 04/01/2010 foi emitida, pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, “NOTA DE ESCLARECIMENTO” sobre os procedimentos que os entes da federação 
devem adotar para a recondução dos limites da Dívida Consolidada Líquida e da Despesa com 
Pessoal, de forma a padronizar e garantir a consolidação das contas públicas.  
Tal procedimento foi decorrente da apuração do Produto Interno Bruto-PIB, divulgado pelo IBGE, 
em 10/12/2009, referente ao 3º trimestre de 2009, que apresentou uma taxa de variação real do 
PIB acumulada nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro trimestres imediatamente 
anteriores negativa em 1%, sendo necessária à aplicação do art. 66 da LRF, com a imediata 
duplicação dos prazos de recondução aos limites. 

 
Assim, o fundamento da prorrogação dos prazos é viabilizar o reenquadramento aos limites legais 
em momentos de recessão, tendo em vista que os limites da LRF são apurados como proporção 
da Receita Corrente Líquida – RCL, diretamente afetada pelo cenário de baixo crescimento. 

 
Destacamos que caso o município tenha ultrapassado os limites da Dívida Consolidada Líquida e 
da Despesa com Pessoal, no exercício de 2009, e, ainda, neste exercício apresente percentual 
acima dos limites legais, consideraremos a flexibilização dos prazos de recondução estabelecidos 
no at. 66 da Lei Complementar nº 101/2000.” 

 
 

6.1 GASTOS COM PESSOAL 
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No exercício de 2010, as despesas totais com pessoal do Poder 

Executivo conforme a verificação efetuada pelo Corpo Instrutivo (fls. 968 e verso) nos 

Relatórios de Gestão Fiscal, encaminhados a esta Corte, apresentaram a seguinte 

evolução percentual: 

 

 

 

 

 
 

PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL

2009 2010 

1º 
QUAD. 

2º 
QUAD. 

3º 
QUAD. 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

DESCRIÇÃO 

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

PODER 
EXECUTIVO 45,99 45,73 47,03 27.975.462,70 45,42 30.371.304,80 46,44 

FONTE: 2009 – Prestação de Contas de Administração Financeira – Processo TCE-RJ nº 214.747-9/10 
 2010 – RGF/1º e 2º semestres/2010 – Processo TCE-RJ n  229.712-1/10 e 202.352-6/11 os
 

Conforme podemos constatar, o Poder Executivo respeitou o limite estabelecido na alínea “b”, inciso III, artigo 20 da 
LRF (54% da Receita Corrente Líquida), nos três quadrimestres do exercício de 2010.” 
 
Em conseqüência, com base nos percentuais demonstrados no quadro 

anterior, pode-se concluir que: 
 

 os GASTOS TOTAIS COM PESSOAL do PODER EXECUTIVO 

estão dentro dos limites impostos no inciso III do art. 19 e alínea b 

do inciso III do art. 20 da Lei Complementar nº 101/00. 
 
6.2  DÍVIDA PÚBLICA 

 
6.2.1 COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 
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A Dívida Pública é constituída pela Dívida Flutuante, Dívida Fundada 

Interna e Dívida Fundada Externa, sendo que a Flutuante corresponde aos 

compromissos de curto prazo, enquanto que as Dívidas Fundadas Interna e Externa 

referem-se às obrigações de médio e longo prazos. 

 
O Corpo Instrutivo destaca, à fl. 967-V, que, conforme Relatório de 

Gestão Fiscal  do  2º semestre de  2010  a  Dívida Consolidada Líquida correspondeu a -

6,53% da Receita Corrente Líquida, denotando a observância ao limite insculpido no 

inciso II, artigo 3º da Resolução nº 40/01 do Senado Federal, conforme demonstro a 

seguir:  

PERCENTUAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA S/ A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

2009 2010 

3º QUADRIMESTRE 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

5,98% 1,03% -6,53% 

    Fonte: RGF –2º semestre de 2010 – Processo TCE-RJ nº 202.352-6/11 

 
Ressalta-se que o Município de Vassouras não concedou garantia em 

operação de crédito interna/externa no exercício, conforme Demonstrativo das Garantias 

e Contragarantias de Valores – Anexo III do Relatório de Gestão Fiscal do 2º semestre 

de 2010. 

 
6.2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA 

ORÇAMENTÁRIA 
 

A operação de crédito por antecipação de receita atenderá ao disposto 

nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal nº 101/00. Quanto ao atendimento a 

essa legislação, assim comenta a Instrução à fl. 968: 
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“Em consulta ao Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo IV do Relatório de Gestão 
Fiscal do 2º semestre de 2010, constatamos que o Município não contraiu operações de crédito 
por antecipação de receita no exercício.” 

 
7 LIMITES CONSTITUCIONAIS 

 
7.1 APLICAÇÃO NO ENSINO 

 
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. Com a edição da Emenda 

Constitucional nº 53/06 e da Lei Federal nº 11.494/07 foi criado e regulamentado o 

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, que substituiu o FUNDEF a partir do 

exercício de 2007. 

 
Antes da aferição dos gastos com a Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de 

Vassouras do exercício de 2010, a Instrução, às fls. 969/970, faz as seguintes 

observações, conforme segue: 
 

“Relacionaremos a seguir alguns aspectos importantes que deverão ser observados quando 
da apuração para o atendimento ao limite com educação: 

 
a) A Lei n.º 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação - estabelece em seus artigos 70 e 
71, respectivamente, as despesas que podem e que não podem ser consideradas como 
manutenção e desenvolvimento do ensino, donde concluímos que somente devem ser 
computadas aquelas que, de alguma forma, contribuam para o seu aprimoramento; 

 
b) As despesas com alimentação custeadas pelo Município com recursos próprios serão 
consideradas para fins de apuração do limite com Educação, consoante decisão proferida no 

rocesso TCE-RJ n.º 261.276-8/01; P 
c) Serão considerados, ainda, os montantes das despesas de educação contabilizadas na função 
2 referentes às subfunções atípicas que ocorrerem na Educação; 1 

d) As despesas com Educação realizadas em funções atípicas somente serão acolhidas como 
despesas em manutenção e desenvolvimento do ensino quando demonstrarem, inequivocamente, 
que estes gastos fazem parte do conjunto de dispêndios que corroboram para a atividade escolar 
egular e, sobretudo, para a manutenção do aluno em sala de aula; r 
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e) As despesas que podem ser custeadas com os recursos do FUNDEB são as efetuadas nas 
etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica dentro do âmbito 
de atuação prioritária do Município, educação infantil e ensino fundamental, conforme 
stabelecido no artigo 211 da Constituição Federal; e 

f) Estão vedadas despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da 
educação básica, segundo o estabelecido no art. 71 da Lei n.º 9.394/96 e a utilização de recursos 
do FUNDEB como garantia ou contrapartida de operações de crédito que não se destinem ao 
financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e 
esenvolvimento do ensino para a educação básica, de acordo com o art. 23 da Lei 11.494/07; d 

g) Esta Corte de Contas tem entendido, através de decisões plenárias proferidas nos Processos 
TCE-RJ n.ºs 211.006-5/03 e n.º 221.316-0/03, pela inclusão das despesas com Inativos da 
Educação, custeadas com recursos próprios, no cálculo do limite mínimo estabelecido no artigo 
212 da Constituição Federal, razão pela qual consideraremos as mesmas na base de cálculo do 
cumprimento do limite da educação.  
h) Serão expurgados os empenhos registrados na função 12, subfunções 361, 365, 366 e 367 e 
em subfunções atípicas vinculadas ao ensino fundamental e infantil, que, por meio do Relatório 
das Despesas com Educação – BO, extraído do Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS, 
ndiquem que seu objeto não é relativo à Educação, de acordo com a Lei n.º 9.394/96;” i 

 
Às fls. 970-v a Instrução elaborou quadro demonstrativo, visando à 

apuração dos percentuais aplicados na educação do Município de Vassouras, conforme 

segue:   
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Im p osto s
I  - Di r e tam ente  Ar recad ado s 

IP T U
IR RF
IT B I
IS S
IS S  - S IMP LE S  N A CIO NA L (S N A )
IT R  - Dire tam ente  A rrecadado

I I - R ece i ta  d e  T ran sferên cia  d a  U nião

F P M  (a líneas b , d )
IT R 
IO F -O uro  
IC MS  Des oneração  - LC  87 /96  

I II  - Rece i ta  de  Tr ansfer ênc ia  d o  E stad o  

IC MS  + IC MS  E CO LÓ G ICO
IP V A
IP I  - E xpo rtação  
IV  - O u tras  Recei tas  C or ren tes  do  M un ic íp io  

D ív ida  A tiv a  dos  Im postos Mun i cipa is  
M u lta  e  Ju ros  de  Mora  de  Im postos  M un icipa is  
M u lta  e  Ju ros  de  Mora  da  Dí vida  A tiv a  dos  Im postos  
M un ic ipa is 
V  - Ded ução  d as  Co ntas  de  Recei tas

V alo r t o ta l das deduç ões rea lizadas  nas con tas  de  rece itas  
de  im postos  e  trans fe rênc ias  an te rio rm ente  reg ist radas
V I- To ta l das  rece i tas  r esul tantes  d os Im p osto s  e  
T r ansfer ências  L egais  (I+I I+I II+IV -V )

7.461 .505 ,91  
27 .043 ,80  

0 ,00  
7.488 .549 ,71T o ta l das  Recei tas  d o F UN DE B

(136 .241 ,04)

136 .241 ,04  

26 .602 ,42  

44 .775 ,38  

32 .956 .860 ,46  

A p licaç ão  F inanc e ira

5 .550 .716 ,71  

318 .461 ,06  

1 .355 .214 ,96  
372 .953 ,69  

10 .771 .919 ,84  

10 .658 .203 ,86  
39 .710 ,32  

3 .961 .693 ,91  

247 .083 ,26  

0 ,00  
74 .005 ,66  

16 .452 .003 ,89  

14 .723 .835 ,24  

R E CE ITAS  R E S UL TAN TE S  DE  IMP O S TO S  E  T RAN S F E RÊ N CIAS  LE G AIS

R EC EIT A S D O F U N D EB
T rans fe rênc ias Mu lt igov ernamenta is

C om plementaç ão  F inance ira  do  FU ND E B

0,00  

To ta l  100%   

981.064 ,77  
401 .312 ,55  

0 ,00  

206 .645 ,48  

 
(Fonte: Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 Consolidado - fls.569/575) 
Nota: A Dedução das Contas de Receitas (item V) consolida as deduções porventura 
existentes relativas às contas de receitas de impostos e transferências da União e do 
Estado descritas no quadro, exceto as receitas do FUNDEB e encontram-se assim 
representadas: 

 

RECEITA (DEDUÇÕES) por restituição VALOR – R$ 

IPTU 41,30 

IRRF 957,21 

Total  998,51 
Fonte: Anexo 10 – Consolidado – fls.569/575 

RECEITA (DEDUÇÕES) por desconto VALOR – R$ 
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concedido 

IPTU 134.242,31 

Multa e juros de Mora da Dívida Ativa do 
IPTU 

1.000,22 

Total  135.242,53 
 

As receitas que compõem a base de cálculo do FUNDEB do município (FPM, ICMS, IPI Exp, 
ICMS Des., IPVA e ITR) de acordo com a E.C. nº 53/06 e com o inciso I, §1º do art. 31 da Lei n.º 
1.494/07, sofreram dedução compulsória de 20% (vinte por cento), para o FUNDEB. 1 

Assim, verificamos que os valores referentes à dedução do FUNDEB registrados no “Comparativo 
da Receita Orçada com a Arrecadada” – Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 totalizaram  R$  
.329.635,13 . Destacamos que utilizaremos este montante no decorrer desta análise. 5 

Não foi possível confrontar as receitas resultantes dos impostos e transferências legais 
demonstradas nesta prestação de contas com as receitas consignadas no Anexo X – 
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino que 
compõem o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2010, tendo em 
vista a impossibilidade de verificar a consolidação dos dados do RREO do 6º bimestre.” 
 
Após a publicação da pauta especial, à fl. 1086-v, a Instrução informa: 
 
“Receitas da Educação  
 As receitas resultantes dos impostos e transferências legais no valor de R$ 32.956.860,46 
demonstradas nesta prestação de contas não se coadunam com as receitas consignadas no 
valor de R$ 33.097.328,10 registradas no Anexo X – Demonstrativo das Receitas e Despesas 
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  que compõem o Relatório Resumido da 

xecução Orçamentária do 6º bimestre de 2010.  E 
As divergências apontadas nos respectivos tópicos serão consideradas como impropriedades ao 
término da instrução.” 

 
A diferença verificada entre as receitas resultantes de impostos e 

transferências legais consignadas nos demonstrativos contábeis e as registradas no 

Anexo X – Demonstrativos das Receitas e Despesas com Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º 

bimestre de 2010, será objeto de RESSALVA e DETERMINAÇÃO, em meu voto. 

 
Prosseguindo em sua análise a Instrução aponta à fl. 972: 
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Observamos que o valor total das despesas evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal 
– SIGFIS/BO, diverge do valor registrado pela contabilidade na função 12, conforme 
demonstrado: 

DESCRIÇÃO VALOR –R$ 

SIGFIS/BO 13.256.559,45 

Contabilidade – anexo 8 consolidado 13.711.624,16 

Diferença 455.064,71 
 

A diferença apontada no quadro anterior, embora não comprometa a análise que será 
efetuada com base no processo de amostragem, será objeto de impropriedade e 
determinação ao final desta instrução. 

 
Com a protocolização das razões de defesa pelo Sr. Renan Vinícius 

Santos de Oliveira, Prefeito do Município de Vassouras, tendo em vista a publicação da 

pauta especial, à fl. 1086-v/1087, a Instrução conclui: 

 
“Razões de defesa: Conforme esclarecimentos prestados às fls.1014, a diferença foi 
evidamente regularizada . d 

Da análise: A diferença foi regularizada parcialmente conforme demonstrado na nova planilha do 
BO às fls. 1071/1078 existindo ainda uma diferença de R$  22.112,25,  conforme abaixo 
demonstramos:     

 
DESCRIÇÃO VALOR –R$ 

SIGFIS/BO 13.689.511,91 

Contabilidade – Anexo 8 consolidado 13.711.624,16 

Diferença 22.112,25 
 

A impropriedade será mantida na conclusão deste relatório.” 
 

A divergência entre a despesa consignada no Sistema Integrado de 

Gestão Fiscal – SIGFIS/BO e os registros contábeis verificados na função 12, será objeto 

de RESSALVA e DETERMINAÇÃO em minha conclusão. 
 

O Corpo Instrutivo concluiu em sua análise que os gastos efetuados pelo 

Município de Vassouras com a manutenção e desenvolvimento da educação básica da 

municipalidade atenderam aos limites estabelecidos na Constituição Federal, na Lei 



TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  CCOONNTTAASS  DDOO  EESSTTAADDOO  DDOO  RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO  
PPrreessttaaççããoo  ddee  CCoonnttaass  ddaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  FFiinnaanncceeiirraa  

MMuunniiccííppiioo  ddee  VVaassssoouurraass  --  EExxeerrccíícciioo  22001100 
TCE-RJ 
PROCESSO Nº 205.447-8/11 
RUBRICA           FLS.: 1248 

 

 

 
JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 
 

 

Orgânica Municipal e na Lei Federal n.º 11.494/07, conforme e demonstrado no quadro 

seguinte: 

 

 
 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO – EDUCAÇÃO BÁSICA 
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MODALIDADE DO ENSINO SUBFUNÇÃO VALOR-R$

361 - Ensino Fundamental 2.350.684,74
122 - Administração
306 - Alimentação
782 - Transporte Rodoviário
         Inativos

Total Ensino Fundamental (A) 2.350.684,74

365 - Ensino Infantil 450.555,07
122 - Administração
306 - Alimentação
782 - Transporte Rodoviário
          Inativos

Total Ensino Infantil (B) 450.555,07
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS                       
(Consideradas no Ensino Fundamental) 366 - Educação Jovens e Adultos (C)

EDUCAÇÃO ESPECIAL                                   
(Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil ) 367 - Educação Especial (D) 43.200,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES ATÍPICAS 
CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA (E)
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA EDUCAÇÃO 
REGISTRADAS EM OUTRAS FUNÇÕES (F)

2.844.439,81

5.329.635,13

(I) TOTAL DAS DESPESAS REGISTRADAS COMO GASTO EM  EDUCAÇÃO (G+H) 8.174.074,94

(K) DEDUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2010 CANCELADOS EM 2011 0,00

8.174.074,94

32.956.860,46

24,80%

5.319.028,28

0,00

0,00

5.319.028,28

7.461.505,91

27.043,80

7.488.549,71

71,03%

(N) PERCENTUAL ALCANÇADO (LIMITE MÍNIMO 25,00% - ART. 212 DA CF/88) (L/Mx100)

FONTE DE RECURSOS: IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO INFANTIL

(G) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (A+B+C+D+E+F)

(H) VALOR REPASSADO AO FUNDEB

(J) DEDUÇÃO DO SIGFIS/BO

(L) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (I-J-K)

(M) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

(U) TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB (S+T)
(V) PERCENTUAL DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO (MÍNIMO 
60,00% - ART. 22 DA LEI 11.494/07) (R/Ux100)

FONTE DE RECURSOS:  FUNDEB
(O) TOTAL REGISTRADO COMO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

(S) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB 

(T) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDEB 

(P) DEDUÇÃO DO SIGFIS RELATIVO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

(Q) DEDUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2010 CANCELADOS EM 2011 - MAGISTÉRIO

(R) TOTAL APURADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (O-P-Q)

 
Fonte: Quadros às fls. 781 e Declaração de cancelamento de restos a pagar – fls.782-   Demonstrativos Contábeis às fls. 556/558  

Conforme verificamos nos Demonstrativos Contábeis apresentados, o Município não aplica 
recursos em ensino médio – subfunção 362. Logo, podemos aferir que as despesas com ensino 
especial correspondem ao ensino fundamental, motivo pelo qual as incluímos no quadro acima 
em Despesas com Educação Especial, para cômputo do limite previsto no caput do artigo 212 da 
CF/88. 

 
JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 
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Desta forma, constatamos: 

 Quanto ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal que o Município não 
respeitou o limite estabelecido, ensejando Parecer Prévio Contrário;  (Grifei). 
(.....)” 
 
Tendo em vista a sugestão de Parecer Prévio Contrário, em face do 

descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal pelo Município Vassouras, foi 

publicada pauta especial, cujas razões de defesa remetidas pelo Sr. Renan Vinícius 

Santos de Oliveira, Prefeito do Município, inauguraram os autos do Documento TCE-RJ 

nº 20.797-4/11 às fls. 999/1068.  Em face dos documentos e esclarecimentos 

encaminhados pelo jurisdicionado, às 1079-v/1081, assim se manifesta a Instrução: 

 
“Razões de defesa: Foi argumentado às fls. 1000, que após exame dos valores apresentados no 
quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com manutenção e desenvolvimento do Ensino, 
foi identificado que não foram considerados no quadro, os valores referentes às despesas com 

ativos pagos com recursos do Tesouro que montam o valor de  R$ 252.834,22. in 
De acordo com o jurisdicionado a prefeitura municipal de Vassouras possui servidores e 
pensionistas que não são segurados do FUPREVAS – Fundo Municipal de Previdência instituído 
pela lei  nº 2.082/04, ficando o pagamento de seus proventos de aposentadorias e pensões sob 
responsabilidade da Prefeitura, pois os servidores foram aposentados antes da criação do Fundo.  
Sendo que, a partir do exercício de 2008, a referida despesa passou a ser empenhada no 

 FUPREVAS, mas foram custeadas com recursos oriundos da Prefeitura – fonte 00.    orçamento do               
Foi informado que os lançamentos são efetivados através de transferências financeiras 
contabilizadas em conta de interferência passiva denominada Outros Repasses ao FUPREVAS 
– Pensões e Aposentadorias.   
            
Da análise: Preliminarmente, devemos registrar que o Instituto de Previdência procede ao 
pagamento de aposentadorias e pensões de todos os servidores inativos, independentemente do 
órgão em que se deu a aposentadoria. Portanto, no Instituto encontram-se servidores inativos da 
dministração, da saúde, da educação, dentre outros. a 

As transferências financeiras efetuadas pelas Prefeituras aos Institutos de Previdência são 
procedimentos ordinários que ocorrem quando do repasse da contribuição patronal de 
responsabilidade do município, quando ocorre aporte de capital do Instituto ou, ainda, para a 
cobertura de déficits financeiros, não se caracterizando, dessa forma, transferências específicas 
para o pagamento de determinada categoria de servidores inativos.  
Assim, entendemos que o simples fato da existência de servidores inativos da educação pagos 
pelo Instituto de Previdência, bem como de terem ocorrido transferências dos cofres municipais 
para o Instituto, não importa, necessariamente, em gastos realizados na manutenção e 
esenvolvimento do ensino para fins de limites constitucionais. d 
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No entanto, observamos, in casu, que parte dos aposentados da educação da Prefeitura 
Municipal de Vassouras são pagos pelo Instituto de Previdência mediante repasses de recursos 
do tesouro efetuados especialmente para este fim, conforme verificamos nas informações 
prestadas às fls. 1000/1003, no razão contábil de fls. 1038/1041 e nas cópias dos empenhos de 
fls. 1042/1056. 
  
Acrescentamos que de fato não houve repasses para a cobertura de déficits financeiros do 
Instituto, uma vez que o mesmo apresentou resultado previdenciário positivo no exercício, ou 
seja, suas receitas originárias foram suficientes para o pagamento de todos os inativos, como 
podemos observar no Balanço Financeiro às fls. 730, e em consulta ao anexo V do Relatório 

esumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre do exercício de 2010.  R 
Dessa forma, está caracterizado que as transferências financeiras efetuadas para o Instituto de 
Previdência ocorreram tão-somente para se realizar o pagamento dos servidores inativos da 

refeitura pagos pelo Instituto com recursos do tesouro municipal. P 
Isto posto, efetuaremos o reexame do cálculo do limite mínimo de gastos com a manutenção e 
esenvolvimento do ensino, na forma estabelecida pelo artigo 212 da Constituição Federal: d 

Despesas com Educação (quadro fls. 972v) = R$  8.174.074,94 
Despesas com inativos                                  = R$     252.834,22 
Total de Gastos com Educação (A)            = R$  8.426.909,16 
Receitas de Impostos (quadro fls. 970v) (B)  = R$ 32.956.860,46 
Percentual alcançado (A/B*100)                  =           25,57% 
Assim, considerando os fatos relatados, bem como a decisão desta Corte de Contas nos 
processos TCE-RJ nºs 221.006-5/03 e 221.316-0/03, verifica-se o cumprimento do limite 
mínimo de gastos com educação, estando sanada a irregularidade inicialmente apontada. “ 
(Grifei). 

 
Em face das considerações aduzidas pelo jurisdicionado e pela Instrução, 

entendo ser relevante esclarecer que, no que se refere ao cômputo das despesas com 

inativos da Educação, estas despesas só poderão integrar a base de cálculo para a 

determinação do percentual mínimo constitucional quando estiverem especificamente 

sendo custeadas com recursos do Tesouro Municipal, como restou demonstrado pelo 

jurisdicionado. 

 
Assim, retificado os cálculos inicialmente efetuados pela Instrução, verifica-

se que o Município de Vassouras atendeu ao determinado no artigo 212 da Constituição 

Federal, bem como ao limite do artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07. 
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Em conclusão, consigno que: 
 

 quanto ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal o 

Município, ao aplicar o equivalente a 25,57% da Receita de 

Impostos e Transferências na manutenção e desenvolvimento do 

ensino,  respeitou os limites mínimos estabelecidos; 
 
 

 quanto ao estabelecido no artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07, 

ao aplicar o equivalente a 71,03% dos recursos do FUNDEB em 

gastos com a remuneração de profissionais em efetivos exercício 

de suas atividades na educação básica,  respeitou os limites 

mínimos estabelecidos. 

 
Cabe frisar que a Lei Orgânica do Município de Vassouras não 

estabelece limite mínimo para os gastos a serem efetuados com a manutenção e 

desenvolvimento da educação básica da municipalidade. 

 
A seguir apresento o demonstrativo das despesas realizadas com a 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino do Município de Vassouras, distribuídas por 

fontes de recursos: 
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IMPOSTOS      
R$ FUNDEB        R$ ROYALTIES      

R$ FNDE              R$ DEMAIS FONTES  
R$

361 - Ensino Fundamental 2.350.684,74 6.146.797,68 996.805,66 1.529.655,63 229.827,40 11.253.771,11

362 - Ensino Médio 0,00

363 - Ensino Profissional 0,00

364 - Ensino Superior 247.742,70 247.742,70

365 - Educação Infantil 450.555,07 1.613.586,54 33.522,80 69.245,94 2.166.910,35

366 -  Educação de Jovens e 
Adultos 0,00

367 - Educação Especial 43.200,00 43.200,00

122 - Administração Geral 0,00

306 - Alimentação 0,00

outras 0,00

TOTAL  2.844.439,81 7.760.384,22 1.278.071,16 1.598.901,57 229.827,40 13.711.624,16
Cancelamento em 2011 de Restos 
a Pagar de 2010 0,00

EXCLUSÃO SIGFIS 0,00

TOTAL AJUSTADO 2.844.439,81 7.760.384,22 1.278.071,16 1.598.901,57 229.827,40 13.711.624,16

Percentual Aplicado por Fonte de 
Recurso em Relação às Despesas 20,74% 56,60% 9,32% 11,66% 1,68% 100,00%

DEMONSTRATIVO DO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

FONTE DE RECURSOS

SUBFUNÇÃO
TOTAL             

R$

Font
e: Anexo 8 da Lei nº 4.320/64 – fls. 556/558 -  Quadro às fls. 781” 

 

7.1.1 ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEB 
 
 

 A Lei Federal nº 11.494/07 – que regulamentou o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

- FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –, 

estabeleceu que os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de 

complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 

Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações 

consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação 
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básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. 

Em relação ao saldo dos recursos do FUNDEB do exercício de 2009, o 

Corpo Instrutivo relata à fl. 974-v:  

 
“Verificamos que o valor do saldo a empenhar utilizado pelo município – R$ 
474.538,12 (fls.783), não confere com a informação constante na Prestação de 
Contas do exercício de 2009 que registra o valor de R$ 307.456,00 como saldo 
a empenhar para o exercício de 2010, o que será objeto de impropriedade em 
nossa conclusão. Ressaltamos que iremos utilizar o valor informado pelo 
município diante da documentação ora apresentada.” 

 
O Corpo Instrutivo, após o exame das razões de defesa encaminhadas 

pelo jurisdicionado, após a publicação da pauta especial, assim se manifesta: 

 
“Razões de defesa: O jurisdicionado ratifica que o valor correto foi o utilizado nesta prestação de 

ntas, ou seja, o valor de R$ 474.538,12.  co  
Da análise: Verificamos que não foi encaminhada documentação comprobatória para a 
argumentação apresentada, portando a divergência será mantida como impropriedade na 
conclusão.” 
 
Devo convergir, pois, às argumentações do Corpo Técnico, e farei 

constar RESSALVA e DETERMINAÇÃO em meu Voto para que tais impropriedades não 

mais se efetivem nas próximas aberturas de créditos adicionais. 

    
Ainda, em relação ao saldo dos recursos oriundos do FUNDEB do 

exercício de 2009, a Instrução informa à fl. 974-v: 
 
“Observamos que este valor foi utilizado no exercício de 2010, porém sem a 
abertura de crédito adicional, conforme declaração de fls.900, em desacordo, 
portanto com o previsto no § 2º do art.21 da Lei Federal nº 11.494/07, o que 
será objeto de impropriedade em nossa conclusão.” 

 
 

O fato do Município de Vassouras não observar o disposto no 

disposto no §2º do art. 21 da Lei 11.494/07, procedendo à abertura do crédito, 

tendo como fonte o superávit financeiro do FUNDEB, no primeiro trimestre do 
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exercício imediatamente subseqüente, será motivo objeto de RESSALVA e 

DETERMINAÇÃO em minha conclusão. 
 
 

 
No quadro a seguir, demonstro a execução das despesas empenhadas 

no exercício de 2010 com recursos FUNDEB, bem como o saldo restante a empenhar, 

em face do que dispõe o artigo 21 da Lei Federal nº 11.494/07:  

 

DESCRIÇÃO VALOR (R$)

(A) Recursos recebidos a título de FUNDEB no exercício de 2010 7.461.505,91

(B) Receita de Aplicação Financeira com FUNDEB no exercício de 2010 27.043,80

(C) Total das Receitas do FUNDEB no exercício de 2010 (A+B) 7.488.549,71

(D) Despesas empenhadas à conta dos recursos do FUNDEB recebidos em 2010 7.285.846,10

(E) Cancelamento realizados em 2011 relativos a Restos a Pagar de 2010 0,00

(F) Saldo a empenhar para o próximo exercício a título de FUNDEB (C-D+E) 202.703,61

(G) Percentual atingido (mínimo = 95%)  (D-E)/C 97,29%

CÁLCULO DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB EM 2010

 
(Fonte: Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 Consolidado  - fls.569/575, Demonstrativo às fls. 783 – Declaração RP às fls.784Nota (item D): o valor 
apontado corresponde ao valor das despesas empenhadas com recursos do FUNDEB no exercício de 2010 – R$ 7.760.384,22, deduzido do 
saldo a empenhar do exercício anterior – R$ 474.538,12.” 
 

Como podemos observar, o Município utilizou, neste exercício, 97,29% 

dos recursos do FUNDEB de 2010, restando a empenhar 2,71% em observância 

com o art. 21 da Lei nº 11.494/07 que estabelece que os recursos deste Fundo 

serão utilizados no exercício financeiro em que lhes forem creditados, podendo 

ser utilizado no primeiro trimestre do exercício imediatamente subseqüente, até 

5% destes recursos.  
 

JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 
CONSELHEIRO-RELATOR 
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A partir dos dados constantes do Demonstrativo das Receitas e 

Despesas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conclui-se: 

 
 quanto ao estabelecido no §2º do artigo 21 da Lei Federal nº 

11.494/07, o Município Vassouras observou o limite 5%, tendo 

em vista que restou a empenhar 1,36% dos recursos recebidos no 

exercício de 2010. 

Já com relação à movimentação financeira dos recursos do FUNDEB 

Corpo Instrutivo destaca às fls. 975-v: 
 

“Demonstramos, no quadro a seguir, a movimentação financeira dos recursos do FUNDEB e o 
saldo financeiro existente para o exercício seguinte: 
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FUNDEB - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 2010 VALOR (R$)

I -   Saldo Financeiro Conciliado do Exercício Anterior (2009) 477.552,24

II -  Recursos Recebidos a Título de FUNDEB 7.461.505,91

III - Receitas de Aplicações Financeiras 27.043,80

IV - Outros Créditos 58.235,41

V - Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV) 8.024.337,36

VI - Despesa Paga com o FUNDEB no exercício de 2010 
(inclusive os passivos financeiros de exercícios anteriores) 7.867.981,08

VII - Outros Débitos 87.803,32

VIII - Total das Despesas (VI+VII) 7.955.784,40

IX - Saldo Financeiro a título de FUNDEB apurado (V-VIII) 68.552,96

X – Saldo Financeiro Conciliado do FUNDEB (2010) 68.552,96

XI – Diferença Apurada (IX-X) 0,00
 

Fonte: Quadro às fls. 783, Receitas Arrecadadas – anexo 10, fls. 569/575  e conciliações bancárias às fls.789/765  
Nota: outros créditos referem-se a transferências recebidas conforme fls.783. e outros débitos   são 
relativos a transferências efetuadas (fls.783). 
 
 
 
 
 

No cotejo entre ao saldo orçamentário e o saldo financeiro, apurado em 

31.12.2011, oriundos do recurso do FUNDEB, apresenta um descompasso, que não foi 

abordado pela Instrução. Portanto, mesmo estando ausentes determinados elementos 

indispensáveis a um parecer conclusivo, como a existência ou não de superávits 

financeiros, de pagamento de restos a pagar e consignações, demonstro a seguir o 

resumo desta movimentação, nos últimos cinco anos 2006/2010: 

 
JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 
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PROCESSO EXERCÍCIO RECURSO RECEITA RECEBIDA DESPESAS 
EMPENHADAS DIFERENÇA 

211.976-2/07 2006 FUNDEF 3.459.681,88 3.467.759,57 (8.077,69)

217.931-6/08 2007 FUNDEF/FUNDE
B 3.669.407,36 3.601.184,68      68.222,68 

208.435-9/09 2008 FUNDEB 5.102.414,68 5.119.454,99 (17.040,31)
214.747-9/10 2009 FUNDEB 6.529.145,09 6.272.871,87    256.273,22 
205.447-8/11 2010 FUNDEB 7.546.785,12 7.760.384,22 (213.599,10)

SALDO A EMPENHAR COM RECURSOS RECEBIDOS NESTE PERÍODO 85.778,80
Nota 1: nos valores das receitas já estão incluídos os resultados das aplicações financeiras  
Nota 2: o saldo financeiro conciliado do exerc. 2008 foi utilizado para pagtº de RP e consignações em 2009 

 
Pelo consignado no quadro anterior fica patente o descompasso na 

movimentação daqueles recursos, cujo maior desequilíbrio orçamentário/financeiro é 

verificado no exercício ora analisado, em que foi empenhado o valor de R$213.599,10 

acima dos recursos recebidos do FUNDEB. 

 Verifico, contudo, que uma pequena parte da inconsistência verificada 

pode ser atribuída ao do processo de implementação do FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação), que se deu, inicialmente, junto com o antigo FUNDEF (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), 

bem como as dificuldades que alguns municípios enfrentaram neste processo de 

regulamentação. 

Cabe Registrar que a Instrução, à fls. 974-v, em face das razões de 

defesa apresentadas pelo Prefeito do Município de Vassouras, relata que o saldo a 

empenhar no valor R$474.538,12, utilizado pelo município como saldo a empenhar do 

exercício anterior, não coaduna com a informação constante na prestação de contas do 

exercício de 2009, que registrava o valor de R$307.456,00, como saldo a empenhar para 

o exercício de 2010, e que está sendo ressalvado neste relatório (RESSALVA n.º 9). 
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Entretanto, a inexistência de saldo na conta bancária do FUNDEB, não 

limita o exame das contas no exercício seguinte, não cabendo, portanto, ao 

jurisdicionado se eximir de cumprir a norma legal (Lei Federal n.º 11.494⁄07). 

 

Não obstante ao fato apurado, cabe frisar que os parâmetros 

determinados nos artigos 21 e 22 da Lei Federal n.º 11.494⁄07 (Lei do FUNDEB) foram 

parcialmente atendidos, sendo que o dispositivo não atendido é passível de ser 

convertido em ressalva às contas, o que ocorreu no caso vertente (RESSALVA n.º 10). 

 

Pelo exposto, farei constar RESSALVA e DETERMINAÇÃO em meu 

voto no sentido de registrar o descontrole decorrente do cotejamento das receitas e 

despesas do FUNDEB (orçamentário) com o saldo financeiro dessa fonte de recursos, 

bem como que sejam definitivamente conciliadas as movimentações orçamentárias da 

conta FUNDEB, a fim de que guardem correlação com o saldo financeiro. 
 

Observo, ainda, constar, à fl. 796, Parecer do Conselho Municipal do 

Acompanhamento Social do FUNDEB, concluindo pela aprovação da aplicação dos 

recursos. 

 
7.2  GASTOS COM SAÚDE 

 
A Constituição Federal, em seu artigo 196, define que a saúde é direito 

de todos e dever do Estado. 

 
No intuito de garantir a aplicação de recursos públicos mínimos na 

saúde, e, conseqüentemente, oferecer a prestação destes serviços à população de 

maneira satisfatória, em 13.09.00, foi promulgada a Emenda Constitucional n.º 29, que, 

dentre outros, acrescentou o artigo 77 ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, estabelecendo o seguinte: 

 
 “Art. 77 – Até o exercício de financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e 
serviços públicos de saúde serão equivalentes: 
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(...) 
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação 
dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, 
alínea b e § 3º. 
(...) 
§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício 
financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o 
disposto neste artigo.” 
 
Esse é portanto o limite mínimo a ser observado, ou seja, os gastos nas 

ações e serviços públicos de saúde devem corresponder a, no mínimo, 15% da base de 

cálculo. 

 
O Corpo Instrutivo, à fl. 976-v, apresenta quadro evidenciando os gastos 

relativos à saúde, transcrito a seguir: 

 
“A seguir, evidenciaremos a situação do Município com relação aos gastos com saúde para fins 
do cálculo do limite constitucional, tendo como base os Demonstrativos Contábeis e os 
Demonstrativos Consolidados extraídos do Sistema Contábil e/ou Administrativo/Financeiro do 
Município. 

 
Descrição Valor - R$ 

(A) Receitas de Impostos e Transferências (conforme quadro da educação) 32.956.860,46
(B) Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, d) 446.055,76
(C) Dedução do IOF-Ouro
(D) Total das Receitas (Base de cálculo da Saúde) (A-B-C) (I) 32.510.804,70

Despesas custeadas com recursos de impostos e transf. de impostos (II) 5.839.934,19
Cancelamento realizado em 2011 de Restos a Pagar de 2010 (III) 0,00
Percentual das Receitas Aplicado em Gastos com Saúde (II-III) /I mínimo 15% 17,96%

RECEITAS

DESPESAS

Fo
nte: Anexo 10 da Lei nº 4.320/64  Consolidado - fls.569/575, Anexo 8 da Lei nº 4.320/64 Consolidado - fls. 556/558 e Quadro às fls. 797 – 
Declaração de   Restos a Pagar – fls.798  - Demonstrativo da dedução do FPM -  fls.945 

Nota: a Emenda Constitucional nº 55 estabeleceu um aumento de 1% no repasse do FPM (alínea “d” inciso I, art. 159 da CF), a ser 
creditado no primeiro decêndio do mês de dezembro. De acordo com comunicado da STN, o crédito ocorreu no dia 
09/12/2010. No entanto, esta receita não compõe a base de cálculo da Saúde, prevista no art. 198, § 2º, inciso III da CF, da 

esma forma que o IOF-Ouro. m             
Da análise do quadro, verificamos que o montante gasto com saúde no exercício de 2010, 
representou 17,96% das receitas de impostos e transferências de impostos, cumprindo, portanto, 
o previsto no inciso III do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.    

CONSELHEIRO-RELATOR 
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Em conseqüência, conclui-se que: 

 
 quanto ao estabelecido no inciso III do artigo 77 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, ao aplicar o equivalente a 

17,96% da Receita de Impostos e Transferências em gastos nas 

ações e serviços públicos de saúde, o Município de Vassouras 

respeitou os limites estabelecidos. 

 
Prosseguindo, às fls. 977-v/978, a Instrução elaborou quadro dos gastos 

efetuados pela Prefeitura Municipal de Vassouras nas subfunções da área da saúde, 

conforme segue: 

 
‘De acordo com o evidenciado nos demonstrativos contábeis constantes da presente Prestação 
de Contas, o município efetuou gastos na área de saúde no total de R$ 24.866.666,21, conforme 
demonstra a distribuição por subfunção apresentada no quadro e gráfico a seguir: 

 
DESPESAS COM SAÚDE 

SUBFUNÇÃO VALOR R$ % EM RELAÇÃO AO TOTAL

Assist Hosp. e Ambulatorial                13.986.993,52  56,25% 

Atenção Básica                  9.794.278,27  39,39% 

Suporte Profilático e Terapêutico                    744.268,65  2,99% 

Vig. Epidemiológica                    339.900,87  1,37% 

Vig. Sanitária                        1.224,90  0,00% 

TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE                24.866.666,21  100,00% 

 
Em relação à observância do limite mínimo estabelecido na Lei Orgânica 

do Município de Vassouras, assim se manifestou a Instrução à fl. 977: 

 
“Vale ressaltar que a Lei Orgânica Municipal prevê em seu artigo 158, § 2º que o Município 
deverá gastar 10% (dez por cento) das despesas globais do orçamento anual do município, 
computadas as transferências constitucionais, tendo cumprido o percentual previsto. 
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DESCRIÇÃO VALOR – R$ 

Despesas Globais do Orçamento 72.884.532,67 

Despesa Total com Saúde – Função 10 24.866.666,21 

Percentual Aplicado 34,12% 

          Fontes: Anexo 8 da L.F. nº 4.320/64 consolidado (fls.556/558 )” 

 
Observo, ainda, constar, às fls. 799/805, Parecer do Conselho Municipal 

de Saúde, concluindo pela regular aplicação dos recursos utilizados nas ações e nos 

serviços públicos de saúde. 

 
7.3 DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL/88 
 

O art. 29-A da Constituição Federal, abaixo transcrito, traz limitação 

adicional aos valores financeiros repassados pela Prefeitura à Câmara Municipal, 

havendo regras a serem observadas pelo Chefe do Executivo Municipal.  

 
A análise decorrente foi efetuada pelo Corpo Instrutivo às fls. 978-

v/980-v, tendo sido segregados os aspectos concernentes e aplicáveis ao Poder 

Executivo, conforme a seguir: 

 
7.3.1  VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL – 

(Art. 29-A, 2º, inciso I) 

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

estabelecem 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 do Município.  

 
O Corpo Técnico, às fls. 978-v/979, destaca: 
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“Neste sentido, efetuaremos a seguir a análise dessas normas constitucionais com vistas à 
verificação da observação ou não desses dispositivos. Contudo, preliminarmente, devemos 
destacar que a Emenda Constitucional nº 58/09 alterou o limite da base de cálculo do repasse 
financeiro a ser efetuado pelo Poder Executivo, definindo novos percentuais a serem observados, 
omo segue: c 

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos 
Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, 
relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos 
rts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: a

 
I
 
 - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;   

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 
trezentos mil) habitantes;  (

 
III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 
00.000 (quinhentos mil) habitantes;  5

 
IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 
00.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;  5

 
V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 
.000.000 (oito milhões) de habitantes; 8

 
VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 
8.000.001 (oito milhões e um) habitantes. (...) 
§ 2o Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: 
 
I
 
 - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo: 

I
 
I - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou  

III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.   
No que concerne à Emenda Constitucional nº 58/09,  cumpre-nos registrar que esta Corte de 
Contas em resposta à consulta formulada pela Câmara Municipal de São João da Barra, objeto 
do processo TCE-RJ nº 208.113-8/10, decidiu que as normas estabelecidas naquela Emenda 
Constitucional encontram-se vigentes a partir de 01/01/2010, devendo ser respeitados os novos 
mites no decorrer do exercício de 2010 e nos anos subseqüentes, enquanto vigorar o dispositivo. li 

Assim, considerando os novos critérios estabelecidos pela Emenda nº 58/09, verifica-se que o 
total do repasse financeiro a ser efetuado pelo Poder Executivo ao Legislativo, no exercício de 
2010, não poderá ultrapassar o percentual de 7% sobre o somatório da receita tributária e das 
transferências previstas no §5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, 
fetivamente realizado no exercício anterior. e 

Tal limite observa o número de habitantes do município em tela, que, de acordo com dados 
publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e encaminhados para o 
Tribunal de Contas da União para o cálculo das quotas do FPM na forma do inciso VI, artigo 1º 
/c o artigo 102 da Lei nº 8.443/92, no exercício de 2010 foi de 34.259 habitantes. c 

Registramos que a população utilizada para o cálculo das quotas do FPM para o exercício de 
2010 e conseqüentemente para o limite previsto no artigo 29-A da CF consta do Anexo X da 
Decisão Normativa nº 101/2009 – TCU.”  
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LIMITE PREVISTO – BASE DE CÁLCULO 
RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2009 VALOR (R$)

(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS) 

1112.01.00 - ITR DIRETAMENTE ARRECADADO 0,00 
1112.02.00 - IPTU 871.282,41 
1112.04.00 - IRRF 493.125,90 
1112.08.00 - ITBI 223.431,74 
1113.05.00 - ISS + ISS SIMPLES 2.951.762,65 
1120.00.00 - TAXAS (1) 241.522,63 
1130.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 
1220.29.00 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP (2) 637.690,60 
RECEITA DE BENS DE USO ESPECIAL (cemitério, mercado munc., etc) (3) 0,00 
1911.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 40.893,94 
1913.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 219.117,26 
1931.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS 567.091,72 

SUBTOTAL (A) 6.245.918,85 
(B) TRANSFERÊNCIAS

1721.01.02 - FPM 9.939.015,29 
1721.01.05 - ITR 49.165,00 
1721.01.32 - IOF-OURO 0,00 
1721.36.00 - ICMS Desoneração LC 87/96 77.198,40 
1722.01.01 - ICMS + ICMS ECOLÓGICO 12.814.987,41 
1722.01.02 - IPVA 1.189.558,95 
1722.01.04 - IPI - Exportação 300.910,66 
1722.01.13 - CIDE 58.330,97 

SUBTOTAL (B) 24.429.166,68
(C) DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS (110.156,00)
(D) TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS (A+B-C) 30.564.929,53
(E) PERCENTUAL PREVISTO PARA O MUNICÍPIO 7,00%
(F) TOTAL DA RECEITA APURADA (DxE) 2.139.545,07
(G) GASTOS COM INATIVOS 0,00 

(H) LIMITE MÁXIMO PARA REPASSE DO EXECUTIVO AO LEGISLATIVO EM 2010 (F+G) 2.139.545,07  
(Fonte: Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 Consolidado exercício de 2009 - fls.858/863 e Anexo 2 – Câmara    
(1) Inclusive a Taxa de Poder de Polícia – Ver voto Processo TCE-RJ n.º 261.314-8/02 
(2) Receitas incluídas em virtude do voto proferido no Processo TCE-RJ n.º 210.512-9/04 
(3) 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  

3.1.1) VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL  
(Art. 29-A, § 2º, inciso I)  

Verificamos, de acordo com o quadro a seguir, que o limite de repasse do Executivo para o 
Legislativo, em função do disposto no art. 29-A, §2º, inciso I da Constituição Federal, não foi 
respeitado, ensejando a emissão de Parecer Prévio Contrário.  

CONSELHEIRO-RELATOR 
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COMPARAÇÃO DO LIMITE PREVISTO COM O REPASSE RECEBIDO  

 Em R$ 

LIMITE DE REPASSE PERMITIDO – 
ART. 29ª REPASSE RECEBIDO  REPASSE RECEBIDO ACIMA DO 

LIMITE 

2.139.545,07 2.142.301,51 2.756,44 

Fonte: Balanço Financeiro da Câmara - fls.727 e 892” 

 
Em sua conclusão a Instrução entendeu que o Pode Executivo do 

Município de Vassouras não respeitou o limite do repasse para o Legislativo contrariando 

o inciso I do §2º do artigo 29-A da Constituição Federal constituindo irregularidade, 

motivadora de emissão de Parecer Prévio Contrário. 

 
Tendo em vista a sobredita conclusão, foi publicada a Pauta Especial no 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em atendimento ao determinado no artigo 9º 

da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, sendo aberto prazo para apresentação de razões de 

defesa. 

 
O Corpo Instrutivo, após a análise das razões de defesa apresentadas 

pelo Prefeito do Município de Vassouras, Sr. Renan Vinícius Santos de Oliveira, concluiu 

da seguinte forma: 

 
“Razões de defesa: De acordo com informações prestadas pelo jurisdicionado, às fls.1003/1004, 
a irregularidade foi gerada em conseqüência de mudanças ocorridas no setor de arrecadação e 
tributos, devido a integração entre o sistema de arrecadação municipal e o sistema contábil do 
município, uma vez que com a atualização dos sistemas o relatório de receitas emitido pelo setor 
de contabilidade passou a contemplar os descontos dos tributos de forma diferenciada, 
apresentando o valor bruto na conta de origem e os descontos em uma conta redutora ao fim do 
elatório.                r 

Foi informado também que o setor de arrecadação municipal apresentou dificuldades no período 
de adaptação, principalmente no que  concerne à classificação e identificação de alguns tributos, 
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citando como exemplo o ITBI, que pelo fato de não apresentar código de barras para a sua 
identificação na ocasião, o setor acabava ficando na dependência das instituições bancárias 
nviarem os devidos comprovantes que ajudassem na identificação dos referidos valores.       e 

Foi esclarecido que uma vez identificado junto ao extrato bancário o lançamento de créditos nas 
contas do município, o setor responsável buscava identificar qual a origem da receita referente ao 
valor localizado, e não sendo este identificado, visando-se não infringir o regime de caixa, o 
mesmo era contabilizado junto à conta de código 1990.99.00 – Outras Receitas no exercício de 
2009, e quando identificada a origem da receita, os valores eram estornados e classificados em 

eceitas orçamentárias tributárias.   suas devidas r                       
Sendo assim, após análise efetuada na conta Outras Receitas, o jurisdicionado verificou que do 
total de R$ 48.265,77 arrecadados em 2009, o valor de R$ 41.770,53 era referente a receitas de 
rdem tributária. o 

Da análise: O jurisdicionado encaminha às fls.1005/1006, demonstrativo dos valores arrecadados 
no total de R$ 41.770,53 que diz ser referente a receitas tributárias, verifica-se no demonstrativo 
encaminhado vários lançamentos intitulados ”diversos” e “receitas a classificar”, ou seja , sem a 
especificação da natureza da receita  . Foi encaminhado também razão da conta Outras Receitas 
onde verificamos vários lançamentos com históricos intitulados “Diversos” não possibilitando a 
real identificação do tributo.      
 
Em suas razões de defesas iniciais, o defendente apresenta quadro, às 

fls. 1005/1008, totalizando o valor de R$41.770,53, solicitando que o referido montante 

fosse acrescido ao apurado pela Instrução, à fl. 979-v, tendo em vista que naquela base 

de cálculo – objeto de aferição do limite estabelecido no inciso I do §2º do artigo 29-A da 

Constituição Federal –, tais ingressos, classificados à conta da rubrica “Outras 

Receitas”, e consignados na cópia do razão contábil, acostado às fls. 1056/1068, não 

foram considerados nos mencionados cálculos.  

 
Para justificar essas inclusões, o Jurisdicionado afirma em seu arrazoado 

à fl. 1003: 
 
“Por sermos sabedores das dificuldades apresentadas neste período pelo setor de arrecadação 
municipal, principalmente no que se concerne à classificação e identificação de alguns tributos, 
citamos como exemplo o ITBI, que pelo fato de não apresentar código de barras para a sua 
identificação na ocasião, este importante setor acabava ficando na dependência das Instituições 
Bancárias enviarem os devidos comprovantes que ajudassem na identificação dos referidos 
valores. 
(....) 
Esclarecemos que uma vez identificado junto ao extrato bancário o lançamento de créditos nas 
contas do município, o setor responsável buscava identificar qual a origem da receita referente ao 
valor localizado, não sendo este identificado, visando-se não infringir o regime de caixa, o mesmo 
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era contabilizado junto à conta de código 1990.99.00 de nominada Outras Receitas e 
futuramente sendo identificadas as sua origens, estes eram estornados e classificados em suas 
devidas receitas orçamentárias tributárias. Este fato gerou uma receita no valor de R$48.265,77 
esta referida conta e que não foram identificados dentro do exercício financeiro de 2009. n 

Em análise aos lançamentos efetuados na conta de Outras Receitas, verificamos que do total de 
R$48.265,77 arrecadados, R$41.770,53, referem-se a receitas de ordem tributária, uma vez que 
foram arrecadadas nas contas bancárias que possuem convênios com o município para 
arrecadação de tributos e também a conta de receitas a classificar (....)” (Grifos do original). 

 
Acatando, em parte, as argumentações do Jurisdicionado, a Instrução 

elaborou “novo quadro”, à fl. 1082, adicionando, em seu cálculo os valores consignados 

à conta da rubrica “Outras Receitas”, cujo “histórico” possibilitou identificar a natureza 

tributária da receita, pois que, nos referidos lançamentos constava o seguinte 

identificação: “53 B.BRASIL  - IPTU”,   conforme segue: 

    
“Não obstante, procedemos ao exame no razão da conta “Outras Receitas” (fls.1056/1064)  e 
identificamos como receita tributária  o valor de  R$ 3.514,65,  conforme quadro abaixo descrito:  

     DATA           RUBRICA                VALOR (R$) 

02.02.09              IPTU                  539,41 

02.03.09              IPTU                  927,79 

09/03/09              IPTU                  31,38 

27/04/09              IPTU                 712,29 

05/05/09              IPTU                           816,84 

01/09/09              IPTU                             62,76 

30/10/09              IPTU                           294,64 

10/12/09              IPTU                           129,54 

TOTAL  3.514,65 

           
Diante dos valores identificados como receitas tributárias – IPTU, no quadro anterior, efetuaremos 
o reexame da base de cálculo do limite previsto no artigo 29-A da Constituição Federal, conforme 
segue:       
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LIMITE PREVISTO – BASE DE CÁLCULO 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2009 VALOR (R$)
(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS) 

1112.01.00 - ITR DIRETAMENTE ARRECADADO 0,00 
1112.02.00 - IPTU 874.797,06 
1112.04.00 - IRRF 493.125,90 
1112.08.00 - ITBI 223.431,74 
1113.05.00 - ISS + ISS SIMPLES 2.951.762,65 
1120.00.00 - TAXAS (1) 241.522,63 
1130.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 
1220.29.00 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP (2) 637.690,60 
RECEITA DE BENS DE USO ESPECIAL (cemitério, mercado munc., etc) (3) 0,00 
1911.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 40.893,94 
1913.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 219.117,26 
1931.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS 567.091,72 
SUBTOTAL (A) 6.249.433,50 
(B) TRANSFERÊNCIAS

1721.01.02 - FPM 9.939.015,29 
1721.01.05 - ITR 49.165,00 
1721.01.32 - IOF-OURO 0,00 
1721.36.00 - ICMS Desoneração LC 87/96 77.198,40 
1722.01.01 - ICMS + ICMS ECOLÓGICO 12.814.987,41 
1722.01.02 - IPVA 1.189.558,95 
1722.01.04 - IPI - Exportação 300.910,66 
1722.01.13 - CIDE 58.330,97 
SUBTOTAL (B) 24.429.166,68
(C) DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS (110.156,00)
(D) TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS (A+B-C) 30.568.444,18
(E) PERCENTUAL PREVISTO PARA O MUNICÍPIO 7,00%
(F) TOTAL DA RECEITA APURADA (DxE) 2.139.791,09
(G) GASTOS COM INATIVOS 0,00 

(H) LIMITE MÁXIMO PARA REPASSE DO EXECUTIVO AO LEGISLATIVO EM 2010 (F+G) 2.139.791,09
(

Fonte: Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 Consolidado exercício de 2009 - fls.858/863 e Anexo 2 – Câmara    
(4) Inclusive a Taxa de Poder de Polícia – Ver voto Processo TCE-RJ n.º 261.314-8/02 
(5) Receitas incluídas em virtude do voto proferido no Processo TCE-RJ n.º 210.512-9/04 

CONSELHEIRO-RELATOR 
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(6) 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 
NOTA: Foi adicionado à Receita de IPTU, no valor de R$ 871.282,41, o valor de R$ 3.514,65     referente à 
receita tributária – IPTU, totalizando assim o valor de R$ 874.797,06.” 
    

Em seu novo demonstrativo, a Instrução verifica que o repasse efetuado 

pelo Poder Executivo à Câmara foi maior que o limite máximo estabelecido, constatando-

se então o descumprimento do disposto no inciso I do § 2º do artigo 29-A da Constituição 

Federal, configurando-se em Irregularidade às Contas. 

 

 

 

A Instrução, à fl. 1083, assim se manifesta:  

 
“VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL 

(Art. 29-A, § 2º, inciso I)  
Verificamos, de acordo com o quadro a seguir, que o limite de repasse do Executivo para o 
Legislativo, em função do disposto no art. 29-A, §2º, inciso I da Constituição Federal, não foi 
respeitado, ensejando a emissão de Parecer Prévio Contrário.  

COMPARAÇÃO DO LIMITE PREVISTO COM O REPASSE RECEBIDO 
Em R$ 

LIMITE DE REPASSE PERMITIDO – 
ART. 29ª REPASSE RECEBIDO  REPASSE RECEBIDO ACIMA DO 

LIMITE 
2.139.791,09 2.142.301,51 2.510,42 

Fonte: Balanço Financeiro da Câmara - fls.727 e 892 e razão às fls. 1056/1064” 
 
Aberto novo prazo para a apresentação de defesa, mediante a 

publicação de Pauta Especial, o jurisdicionado apresentou, em 02.09.2011, novos 

elementos que inauguraram os autos do Documento TCE-RJ n.º 25.431-7/11 às 

fls.1101/1128.   

 
Apresento em seguida, de forma detalhada, os argumentos oferecidos 

pelo Prefeito do Município de Vassouras, Sr. Renan Vinícius Santos de Oliveira, em suas  

razões de defesa às fls.1102/1104: 
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“Após a verificação dos novos elementos apresentados por este Jurisdicionado, essa Corte de 
Contas, em sua análise, afirma a impossibilidade da real identificação no demonstrativo 
apresentado dos lançamentos intitulados “Diversos” e “Receitas a Classificar”, lançamentos 
stes, se a especificação da natureza da receita. e 

Considerando assim para acrescentar ao cálculo do repasse ao Legislativo, apenas como receita 
ributária o valor de R$ 3.514,65, intitulado de “IPTU”. t 
Verificamos então que do total da conta “Outras Receitas” o analista identificou que existiam 
receitas tributárias lançadas nesta conta, onde reconheceu os valores de IPTU, evidenciando 
assim a possibilidade dos demais valores também serem de origem tributária bastando apenas à 
comprovação ou a identificação de que os valores que a compõem são de arrecadação de ordem 
tributária.  
Procurando manter a mesma metodologia utilizada pelo técnico na análise anterior, apresentamos 
documentos que compravam que os demais lançamentos apresentados também se referem a 
arrecadações de ordem tributária,  
(....)”  

    
A conta contábil “Receitas a Classificar” tem a finalidade de contabilizar exclusivamente os 
valores de tributos arrecadados pelos bancos conveniados diariamente, onde a soma desses 
valores é contabilizada debitando pelo valor total arrecadado no dia e creditando “Receitas a 
Classificar” pelo mesmo valor, identificando os tributos individualmente. O lançamento de 
identificação das receitas tributárias ocorre de forma automática quando do lançamento acima, 
podendo ocasionar diferenças quando o sistema por algum motivo não localiza no arquivo de 
retorno o nome do tributo de forma automática, ocasionando diferenças e ficando as mesmas 
pendentes para posterior identificação. Esse foi o fato que acarretou o lançamento indevido 
esses tributos em “Outras Receitas”. d 

Anexamos então o razão da contas 926, intitulada “Receitas a Classificar”, evidenciando todos 
os lançamentos apresentados no antigo demonstrativo e que comprovam que esta conta refere-
se apenas a lançamento de origem tributária a classificar.  
Com esta razão, comprovamos que a conta “Receitas a Classificar”, só recebe 
lançamentos dos bancos conveniados, única e exclusivamente de tributos recebidos 
através de guias com código de barra.   
Com a identificação, estes lançamentos foram registrados nas suas devidas receitas tributárias, e 
os não identificados foram classificados junto à conta de receitas “Outras Receitas” para 
posterior identificação. 
E ainda, para confirmação, destacamos que tais lançamentos apresentam em seu histórico 
padrão a seguinte descrição “Arrecadação de Tributos Municipais aguardando 
identificação”.  
(....) 
Concluímos, esclarecendo que a conta “Receitas a Classificar” é uma conta transitória onde 
ão realizados os lançamentos de origem tributária. s 

Os lançamentos que não são identificados no momento da sua contabilização, permanecem na 
referida conta para posterior identificação, que no transcorrer do exercício bem como no 
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encerramento do mesmo devem ser contabilizados nas receitas correspondentes ao tributo 
arrecadado. (Grifei). 

 
Em que pesem as ponderações efetuadas pela Instrução, sobre os 

ingressos contabilizados pela Prefeitura Municipal de Vassouras nas rubricas 

“Receitas a Classificar” e “Outras Receitas” e evidenciados como tributários pelo 

Prefeito do Município de Vassouras, em seu demonstrativos às fls. 1104/1109 – embora 

demonstrando uma falha entre os setores encarregados da identificação da arrecadação 

tributária, o setor contábil e o órgão central de controle interno da municipalidade, 

considerando que no quadro encaminhado pelo Jurisdicionado apresenta registros à 

conta de “Outras Receitas” do início de 2009 –, considero que as razões de defesa 

apresentadas por meio do Documento TCE-RJ n.º 25.431-7/11 são passíveis de 

acolhimento por esta Corte de Contas, tendo em vista as circunstâncias do caso 

vertente, a evidenciação nos assentamentos contábeis dos recebimentos, a declaração 

do Prefeito de que duas rubricas só recebem créditos de natureza tributária e 

considerando, ainda, que os ingressos foram efetuados em contas específicas, junto as 

entidades financeiras encarregadas da arrecadação tributária da municipalidade. 
   
Registro que o Prefeito cita, à fl. 1104, em sua defesa, a título de 

esclarecimento: 
 

“Para melhor se confirmar que as contas bancárias mencionadas são de exclusiva 
arrecadação de tributos providenciamos, já para o exercício de 2011, a devida alteração 
de sua nomenclatura a fim de evitar questionamentos motivados pela real dificuldade de 
identificação da origem das contas e também por estas apresentarem nomenclaturas 
genéricas (.....).” (Grifei). 

 
Finalmente, apresento a nova base de cálculo para aferição do limite 

máximo estabelecido no inciso I do §2º do art. 29-A da Constituição Federal, conforme 

demonstro a seguir: 

 
LIMITE PREVISTO - NOVA BASE DE CÁLCULO 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 2009 Valor em R$ 
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  (A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS) 

Valor Apurado pela Instrução 6.249.433,50

1990.99.00 Outras Receitas(1) 38.266,88
SUBTOTAL (A) 6.287.700,38

   (B) TRANSFERÊNCIAS  24.429.076,68
   (C) DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS (110.156,00)
   (D) TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS (A+B-C) 30.606.621,06
   (E) PERCENTUAL PREVISTO PARA O MUNICÍPIO 7,00%
   (F) TOTAL DA RECEITA APURADA (DxE)  2.142.463,47
   (G) GASTOS COM INATIVOS 0,00
    (H) LIMITE MÁXIMO PARA REPASSE DO EXECUTIVO AO LEGISLATIVO EM 2010 (F+G) 2.142.463,47
(1) Receitas Tributárias - contabilizadas na rubrica "Outras Receitas". 
  

Considerando o apurado no quadro anterior, verifico que o Município de 

Vassouras respeito o limite máximo estabelecido no inciso I do §2º do art. 29-A da 

Constituição Federal, conforme segue: 

 

 

 
 

Em R$ 

LIMITE DE REPASSE 
PERMITIDO – ART. 29ª REPASSE RECEBIDO  REPASSE RECEBIDO ACIMA 

DO LIMITE 

2.142.463,47 2.141.945,96 0,00 

Fonte: Balanço Orçamentário da Câmara - fl. 891, Financeiro da Câmara - fls. 892 e DVP da Câmara - fl. 894. 
Nota: A Câmara Municipal de Vassouras devolveu o valor de R$335,55 ao Executivo. 
 

Pelo demonstrado no quadro anterior, fica evidenciado o atendimento, 

por parte da Prefeitura Municipal de Vassouras, do disposto no inciso I do §2º do artigo 

29-A da Constituição Federal. 

 
Não obstante, ao apurado no quadro anterior, tendo em vista a 

republicação da pauta especial, registro que o defendente apresentou novas razões de 

defesa – protocolizada como Documento TCE-RJ nº 27.274-1/11, às fls. 1130/1228 –, 

citando, a decisão proferida nos autos do processo TCE-RJ nº 208.227-0/09 – processo 
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de Administração Financeira do Município de Engenheiro Paulo de Frontin, relativo ao 

exercício de 2008, que na Sessão Plenária de 26.11.2009, emitiu Parecer Prévio 

Favorável às contas apresentadas –, em suas argumentações, que destaco a seguir: 

 
“Tendo em vista o adiamento da sessão que julgará a prestação de Contas da Administração 
Financeira Exercício 2010 do Município de Vassouras, e considerando nova abertura de prazo 
para apresentação de razões de defesa, peço vênia para ratificar as razões apresentadas no 
ofício PMV/GP Nº 607/2011 de 01/09/2011e para trazer a colação a título de argumentação a 
prestação de contas da Administração Financeira Exercício 2008 do município de Engenheiro 
Paulo de Frontin, cuja uma das irregularidades destacadas pelo corpo instrutivo foi exatamente 
o repasse a maior para o Poder Legislativo em descumprimento ao disposto no art. 29-A, §2º, 
inciso I, da Constituição Federal, em valor quase idêntico ao que o Município de Vassouras 
ossivelmente repassou a maior ao Poder Legislativo. p 

Em que pese a autonomia do Eminente Conselheiro Relator em proferir seu voto de acordo com 
seu livre convencimento motivado, e ressaltando que outras decisões proferidas pelo Tribunal 
não possuem efeitos vinculantes em eventuais processos similares pendente de julgamento, 
com a devida vênia, em sendo ultrapassadas as teses já postuladas e com o fito de reforçar a 
tese consubstanciada na aplicação do princípio da insignificância, serve a juntada da prestação 
de contas da Administração Financeira Exercício 2008 do Município de Engenheiro Paulo de 
Frontin, apenas para demonstrar que este Colegiado já decidiu pela aplicação da insignificância 
nos autos do processo TCE/RJ nº 208.227-0/09, onde a irregularidade, entre outra, era a 
inobservância  a regra descrita no art. 29-A, §2º, inciso I, da Constituição Federal, sendo, 
portanto, um importante precedente que poderá eventualmente contribuir com o convencimento 
de Vossa Excelência no sentido de relevar a apontada irregularidade com aplicação do princípio 
da insignificância, especialmente porque o repasse a maior monta a quantia de R$2.510,42, o 
que representa apenas 0,12% em recursos repassados a mais. Ou seja, o Município 
supostamente teria transferido à Câmara 7,12% de sua receita de acordo com a base de cálculo 
utilizada.” (Grifos do original). 
   
Tendo em vista que o defendente trouxe à baila, a sobredita decisão, em 

sua defesa, não posso deixar de considerar em minha análise, que o fato apreciado na 

sessão plenária de 26.11.2009 é análogo ao caso vertente, embora, tenha convicção 

que os meus cálculos sejam suficientes para elidir a irregularidade apontada pela 

Instrução.  

 
A utilização das receitas classificada em “Outras Receitas”, antes da 

sua correta reclassificação para receita tributária pertinente, para o cálculo do limite 

máximo estabelecido do inciso I do §2º do art. 29-A da Constituição Federal, será 

motivo de RESSALVA e DETERMINAÇÃO em meu voto. 
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7.3.2  VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA LOA (Art. 29-A, § 2º, inciso III) 
 
De acordo com a Lei Orçamentária e com o Demonstrativo das 

Alterações Orçamentárias (Orçamento Final), o total previsto para repasse ao 

Legislativo, no exercício de 2010, montava em R$2.139.545,07. A Instrução, à 

fl.980-v, informa: 
 
“Contudo, tal valor foi superior ao limite máximo estabelecido nos incisos do artigo 29-A da 
Constituição Federal, devendo prevalecer como limite de repasse, por conseguinte, aquele fixado 

a Carta Magna – R$ 2.139.545,07. n 
Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 727, constatamos 
o repasse em maior montante, não tendo sido observado o disposto no §2º, inciso I do art. 29-
A da Constituição Federal, o que será considerado uma irregularidade, conforme já apontado 
no item 3.1.1 desta instrução:.” 
 
Tendo em vista a sobredita conclusão supra, foi publicada a Pauta 

Especial no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em atendimento ao determinado 

no artigo 9º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, sendo aberto prazo para apresentação 

de razões de defesa. 

 
O Corpo Instrutivo, após a análise das razões de defesa apresentadas, 

concluiu da seguinte forma: 

 
“VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DA LEI ORÇAMENTÁRIA -LOA   (Art. 29-A, 
§ 2º, inciso III) 
De acordo com a Lei Orçamentária e com o Demonstrativo das Alterações Orçamentárias 
(Orçamento Final), verificamos que o total previsto para repasse ao Legislativo, no exercício de 
010, montava em R$ 2.377.503,25. (fls.889/891)  2 

Contudo, tal valor foi superior ao limite máximo estabelecido nos incisos do artigo 29-A da 
Constituição Federal, devendo prevalecer como limite de repasse, por conseguinte, aquele fixado 
na Carta Magna –  R$ 2.139.791,09.  
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Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 727, constatamos 
o repasse em maior montante, não tendo sido observado o disposto no §2º, inciso I do art. 29-
A da Constituição Federal, sendo assim será mantida a irregularidade, apontada anteriormente.”  

 
Considerando o limite apurado no item 7.3.1, apresento quadro com os 

cálculos para efeito do estabelecido no inciso III do §2º do art. 29-A da Constituição 

Federal, conforme demonstro a seguir:  
 

COMPARAÇÃO DO LIMITE PREVISTO COM O REPASSE RECEBIDO 
Em R$ 

ORÇAMENTO 
FINAL DA 
CÂMARA 

REPASSE 
RECEBIDO (A) 

REPASSE RECEBIDO 
ACIMA DO LIMITE 

VALOR DEVOLVIDO 
AO PODER 
EXECUTIVO 

(B) 

REPASSE 
APURADO APÓS 

DEVOLUÇÃO 
(C)=(A)-(B) 

2.141.945,96 2.142.301,51 355,55 355,55 2.141.945,96

Fonte: Balanço Orçamentário da Câmara – fls. 891, Balanço Financeiro da Câmara - fls. 892, DVP da Câmara – fl. 894. 
 

Verifica-se, no quadro anterior, que o Poder Executivo de Vassouras  

observou os limites previstos no orçamento final da Câmara e no §2º do inciso III 

do art. 29-A da Constituição Federal. 
 
 
 
 
 
8 DOS ROYALTIES 
 

 

Em conformidade com o artigo 8.º da Lei n.º 7.990, de 28.12.89, é 

vedada a aplicação dos recursos provenientes de royalties no quadro permanente de 

pessoal e no pagamento da dívida. A exceção contemplada pela Lei Federal n.º 

10.195/01 foi para o pagamento da dívida com a União, bem como para capitalização de 

fundos de previdência.   
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O Corpo Instrutivo, quanto à utilização dos recursos provenientes dos 

royalties, evidencia análise com relação às receitas e despesas à conta de tais recursos 

às fls. 981 e verso: 

 
 

RECEITAS DA COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA – EXERCÍCIO DE 2010DESCRIÇÃO 

REGISTROS CONTÁBEIS 

I - Transferência da União 5.268.537,71 

      Compensação Financeira de Recursos Hídricos  

      Compensação Financeira de Recursos Minerais  
      Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo, Xisto e Gás 
Natural 5.268.537,71 

                  Royalties pela Produção (até 5% da produção) 5.268.537,71 

                  Royalties pelo Excedente da Produção  

                  Participação Especial  

                  Fundo Especial do Petróleo  

II – Transferência do Estado 755.153,76 

III – Outras Compensações Financeiras 0,00 

IV - Aplicações Financeiras 26.501,46 

V – Total das Receitas (I + II + III + IV) 6.050.192,93 
(Fonte: Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 Consolidado – fls.569/575 )” 
 
 
 
 
 
 

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
NO EXERCÍCIO DE 2010 -  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     4.205.843,07  648.008,24  
 

967.867,01  
   Compensação Financeira de Recursos 
Hídricos           
   Compensação Financeira de Recursos 
Minerais           
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   Compensação Financeira pela 
Exploração do Petróleo, Xisto e Gás 
Natural     4.205.843,07  648.008,24  967.867,01  
      Royalties pela Produção     4.205.843,07  648.008,24  967.867,01  
      Royalties pelo Excedente da Produção           
      Participação Especial           
      Fundo Especial do Petróleo           
II – Transferência do Estado     755.153,76      
III – Outras Compensações Financeiras      0,00     
IV - Aplicações Financeiras      26.553,12     

V - Total das Despesas (I + II + III + IV)     4.987.549,95  648.008,24  967.867,01  
VI – Restos a Pagar pagos com recursos 
de Royalties     466.139,15    233.835,05  

(Fonte: Quadro  às fls.906) 
 

Como demonstrado no gráfico a seguir, o município aplicou 100% dos recursos dos royalties em 
despesas correntes, não  aplicando em  despesas de capital. Assim, verifica-se a preponderância 
das despesas de custeio sobre os gastos com investimentos.” 

 
Da análise das informações constantes dos autos, conclui-se que o 

Município não aplicou recursos de royalties em pagamento de pessoal e de 

dívidas não excetuadas pela Lei Federal n.º 7.990/89 alterada pela Lei Federal nº 

10.195/01. 

 
O Corpo Técnico, adicionalmente, às fls. 983 e verso, teceu algumas 

recomendações quanto à utilização responsável dos recursos dos Royalties: 

 
 
 
 

“Embora não tenha sido constatada a realização de despesas de pessoal com recursos dos 
royalties do petróleo, na forma vedada pela legislação vigente, entendemos que a sua utilização 
deva ser efetuada de forma consciente e responsável, evitando-se o uso inapropriado de tal fonte 
e recurso. d 

Como sabemos, o petróleo é um recurso natural não renovável, portanto, as receitas auferidas 
em face do recebimento dos royalties decorrentes da exploração desse produto tendem, ao longo 
o tempo, a se esgotar. d 
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Dessa forma, espera-se que a aplicação dos recursos dos royalties esteja direcionada a 
atividades que possibilitem a implementação de políticas públicas voltadas para o 
esenvolvimento sustentável sem prejuízo, contudo, do meio ambiente. d 

Para tanto, torna-se fundamental a realização de investimentos num sistema econômico e social 
capaz de fomentar ações e programas de governo que atendam a demanda da população local, 
como, por exemplo, programas de habitação, saneamento, urbanismo, agricultura, capacitação de 
mão-de-obra, emprego e renda, respeitando-se, certamente, o perfil de cada município. Em 
outras palavras, deve-se evitar o comprometimento contínuo de recursos dos royalties em 
despesas correntes, uma vez que estas não geram investimentos diretos e podem comprometer o 
esultado fiscal do município no futuro. r 

Outro aspecto a ser considerado refere-se ao fato de que as receitas de royalties compõem a 
base de cálculo da Receita Corrente Líiquida e, dessa forma, o cumprimento dos limites legais de 
Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Operações de Crédito pode ficar 
extremamente comprometido caso ocorra uma diminuição dessas receitas”. 

 
Os aspectos abordados pela Instrução em relação à utilização dos 

recursos provenientes de royalties, será objeto de RECOMENDAÇÃO em minha 

conclusão. 

 
9 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

O Corpo Instrutivo, à fl. 966 e verso, destaca: 

 
“Não foi possível proceder a análise deste item, tendo em vista  a impossibilidade  de verificar a 
onsolidação dos dados do  RREO do 6º bimestre de 2010: c 

Cabe ressaltar que no exercício de 2010 houve o repasse das contribuições dos servidores e 
patronal conforme podemos verificar no Anexo 10 – Consolidado, fls.584, de acordo com o artigo 
0 da CF c/c o inciso II, artigo 1º da Lei Federal 9.717/98. 4 

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

 

Em sua nova análise, às fls.1086, após a publicação da pauta especial, a 

Instrução assim se manifesta: 
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“Da Situação Previdenciária 

 
De acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos 
Servidores Públicos – Anexo V do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, constatamos 
um resultado previdenciário superavitário da ordem de R$ 3.821.975,90, conforme exposição a 
seguir: 
 

 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 5.685.199,40 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 1.863.223,50 

 SUPERÁVIT  3.821.975,90 

(Fonte: Anexo V do RREO 6º Bim/10 - Proc. TCE n.º 202.351-2/11 )” 

 
10 CONTROLE INTERNO 

 
A Constituição Federal guarda determinação quanto à necessidade de 

implantação do Controle Interno pelos Poderes Federados, o qual tem as suas 

atribuições básicas definidas no artigo 74 da Constituição Federal. 

 
O Corpo Instrutivo, às fls. 985-4/986, em sua análise quanto a este 

tópico, teceu os comentários a seguir: 

 
“As impropriedades e irregularidades apuradas deverão ser objeto de fiscalização e correção, 
mediante a adoção de sistemas de controle interno implantados pelo Órgão de Controle Interno 
do Poder com o objetivo de inibi-las no decurso do próximo exercício financeiro, motivo pelo qual 
comunicaremos, quando da conclusão, o responsável pelo setor para que o mesmo tome ciência 
do exame realizado, adotando as providências que se fizerem necessárias a fim de elidir as falhas 
detectadas, informando, no relatório de auditoria do próximo exercício, quais foram estas 

edidas. m 
Cumpre destacar que uma das principais funções do Controle Interno é também a avaliação de 
sua própria atividade, sabendo-se que suas funções convivem na Administração e com todas as 
emais funções, desta forma deve implementar e preservar seu funcionamento com eficiência. d 

Mas, importa acima de tudo, que seja adequadamente compreendida a função do controle 
interno, em toda a sua extensão e essência, como instrumento eficaz e indispensável à boa 
administração, capaz de assegurar a efetivação de seus objetivos, que se resumem no 
tendimento do interesse social e na realização do bem público. a 
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A adequada organização do sistema de controle Interno no âmbito da administração pública e a 
preservação do seu funcionamento eficiente resultarão, por certo, em êxitos quanto à eficácia, 
eficiência e economicidade dos atos de gestão, ao mesmo tempo que servirão para prevenir a 
ocorrência de irregularidades, desvios e perdas de recursos públicos, evitando também a 
ocorrência de penalizações.” 
 
 
Em seu novo exame, após a publicação da pauta especial, o Corpo 

Instrutivo, assim se manifesta: 

 
“Razões de defesa: Foi informado que o Controle Interno Municipal vem a cada ano aprimorando 
suas funções de controle, criando mecanismos e procedimentos para mensurar e evitar que 
sejam descumpridas as determinações das legislações que refletem sobre a área Pública. E que 
as falhas apontadas serão avaliadas e citadas como urgentes e prioritárias quando das 
restações de contas futuras    p 

Da análise: O jurisdicionado informa que está corrigindo as impropriedades apontadas, e 
tomando medidas para que não mais aconteçam nas próximas prestações.” 
 

 
11 CONCLUSÃO 
 
 

A Prestação de Contas apresentada corresponde aos Balanços 

Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais, que 

tratam da situação dos bens, direitos e obrigações do Município e do aspecto dinâmico 

das referidas contas. 

 
CONSIDERANDO que esta Colenda Corte, nos termos dos artigos 75 da 

Constituição Federal e 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já com as 

alterações dadas pela Emenda Constitucional n.º 04/91, é responsável pela fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios do Estado; 
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CONSIDERANDO, com fulcro nos artigos 125, incisos I e II, da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, também com as alterações da Emenda 

supramencionada, e 115, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, ser de 

competência desta Corte emitir Parecer Prévio sobre as contas dos municípios e sugerir 

as medidas convenientes para a final apreciação da Câmara Municipal; 

 
CONSIDERANDO que o Parecer Prévio do Tribunal de Contas deve 

refletir a análise técnica das Contas examinadas, ficando o julgamento das mesmas 

sujeito às Câmaras Municipais; 

 
CONSIDERANDO que as impropriedades detectadas, de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, foram evidenciadas no 

decorrer da análise efetuada, sendo objeto de ressalvas; 

 
CONSIDERANDO que, nos termos da legislação em vigor, o Parecer 

Prévio e o subseqüente julgamento da Câmara dos Vereadores não eximem as 

responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de pessoas 

que geriram numerários, valores e bens municipais, os quais, estando sob jurisdição 

desta Corte, estão sendo e/ou serão objeto de fiscalização e julgamento por este 

Tribunal de Contas; 

 
CONSIDERANDO o minucioso e detalhado trabalho do Corpo Instrutivo 

que, em sua conclusão, opina pela emissão de Parecer Prévio Favorável à aprovação 

das Contas do Poder Executivo; 

 
CONSIDERANDO que as Contas de Governo do Município de 

Vassouras, foram elaboradas com observância às disposições legais, excetuando os 

itens ressalvados; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público Especial, em parecer exarado 

pelo ilustre Procurador Horacio Machado Medeiros, confirma a conclusão a que chegou o 

Corpo Instrutivo;  

 
CONSIDERANDO, finalmente, o exame a que procedeu a minha 

Assessoria Técnica, 

 

Posiciono-me em desacordo com o Corpo Instrutivo e o parecer do 

Ministério Público Especial e 

 
 

VOTO: 
 
 

I – Pela emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à 

aprovação, pela Câmara Municipal, das Contas do Chefe do Poder 

Executivo do Município de Vassouras, Sr. Renan Vinícius Santos de 

Oliveira, referentes ao exercício de 2010, com as Ressalvas, 

Determinações e Recomendação, a seguir elencadas: 
 

RESSALVAS 
 
 
1) Quanto à intempestividade na remessa da presente prestação de contas, 

descumprindo o prazo fixado na Lei Orgânica do Município;   

 
2) Quanto à impropriedade verificada na publicação dos decretos de abertura de 

créditos por excesso de arrecadação nºs 3062/10, 3064/10, 3065/10 e 3090/10, 

pois que não foi utilizada a metodologia de apuração da tendência de excesso 

para o exercício, prevista no § 3º do artigo 43 da Lei  n.º 4.320/64; 
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3) Quanto a diferença de R$ 790.000,00 existente entre o valor de R$  85.850.362,37 

registrado como despesa autorizada no Anexo 11 Consolidado e o valor de R$ 

86.640.362,37 consignado no  Balanço Orçamentário consolidado; 

 
 
4) Quanto à diferença apresentada entre o valor do orçamento inicial constatado 

no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Anexo 10 e no Balanço 

Orçamentário – Anexo 12, e o montante consignado na Lei Municipal 2.521/09 – 

Lei Orçamentária do exercício de 2010 do Município; 

 
5) Quanto às inconsistências apresentadas entre os valores da receita arrecadada 

e despesa realizada registrados nos demonstrativos contábeis o montante 

consignado no Anexo I do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

referente ao 6º bimestre de 2010; 

 
6) Quanto a inconsistência apresentada entre o valor total da despesa empenhada 

consignada no Anexo I do Relatório da Execução Orçamentária, referente ao 6º 

bimestre de 2010 e os demonstrativos contábeis; 

 
7) Quanto a diferença verificada entre as receitas resultantes de impostos e 

transferências legais consignadas nos demonstrativos contábeis e as 

registradas no Anexo X – Demonstrativos das Receitas e Despesas com 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária do 6º bimestre de 2010; 

 
8) Quanto ao  total das despesas evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão 

Fiscal – SIGFIS/BO, que  diverge do valor registrado pela contabilidade na 

função 12, conforme abaixo demonstrado; 
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DESCRIÇÃO VALOR –R$ 

SIGFIS/BO 13.689.511,91 

Contabilidade – Anexo 8 consolidado 13.711.624,16 

Diferença 22.112,25 

 
9) Quanto à divergência apurada entre o saldo do FUNDEB a empenhar consignado 

na Prestação de Contas do exercício anterior (2009) e o demonstrativo 

extracontábil, referente a movimentação do saldo do FUNDEB; 

 
10) Inobservância do disposto no disposto no §2º do art. 21 da Lei 11.494/07, por 

não efetivar a abertura do crédito, tendo como fonte o superávit financeiro do 

FUNDEB, no primeiro trimestre do exercício imediatamente subseqüente; 

 
11) Pela apuração de saldo a empenhar, do FUNDEB, para o exercício de 2011 , 

sem explicação quanto à insuficiência, em 31/12/2010, de lastro financeiro 

suficiente para suportar tais despesas; 

 
12)  Quanto a utilização das receitas classificadas na rubrica “Outras Receitas”, 

para computo do limite máximo estabelecido do inciso I do §2º do art. 29-A da 

Constituição Federal. 

 
DETERMINAÇÕES 

 
 
1) Observar rigorosamente o prazo para envio das próximas prestações de contas 

da Administração Financeira do Município conforme previsto na Lei Orgânica do 

Município;   

 
2) Utilizar e demonstrar a metodologia de apuração da tendência de excesso para o 

exercício, quando da abertura dos créditos adicionais com base em excesso de 
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arrecadação, conforme previsto no artigo 43, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 

4.320/64; 

 
3) Observar a correta elaboração dos documentos contábeis, extra-contábeis, 

Relatórios da LRF e Informes Mensais do SIGFIS, para que sejam apresentados 

completos, eliminando eventuais divergências e omissões, permitindo a 

interpretação dos resultados econômicos e financeiros, conforme prevê o artigo 

85 da Lei Federal nº 4.320/64, possibilitando que este Tribunal possa proceder à 

análise técnica imediata na verificação do cumprimento, por parte do Gestor, 

das normas legais e constitucionais que devem ser observadas pelo Município; 

 
4) Atentar para correta demonstração da movimentação dos recursos oriundos do 

FUNDEF; 

 
5) Observar o disposto no disposto no §2º do art. 21 da Lei 11.494/07, procedendo 

a abertura do crédito, tendo como fonte o superávit financeiro do FUNDEB, no 

primeiro trimestre do exercício imediatamente subseqüente; 

 
6) Que sejam definitivamente conciliadas as movimentações orçamentária e 

financeira dos recursos oriundos do FUNDEB, com o fito de apresentar, 

nas próximas prestações de contas, registros fidedignos de suas 

movimentações; 
  
7)  Utilizar para o cálculo do limite estabelecido do inciso I do §2º do art. 29-A da 

Constituição Federa, as receitas tributárias reclassificadas nas rubricas 

pertinentes.   

 
 

RECOMENDAÇÃO 
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1) Para que o município atente para a necessidade do uso consciente e 

responsável dos recursos dos royalties, priorizando a alocação dessas receitas 

na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento 

sustentável da economia local.  

 
 

II – Pela COMUNICAÇÃO do atual Responsável pelo Controle 

Interno da Prefeitura Municipal de Vassouras, na forma estabelecida na 

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

apontadas no relatório, adote providências de forma a elidir as falhas 

apontadas, em cumprimento aos artigos 70 a 74 da Constituição 

Federal/88, bem como atente à necessidade de evidenciar a 

classificação das receitas e despesas no maior nível de detalhamento 

possível, inclusive demonstrando as fontes de recursos, de modo que 

os demonstrativos contábeis contemplem as informações dispostas 

nos quadros extracontábeis que integram a presente prestação de 

contas; 

 
 

III – Pela DETERMINAÇÃO à 3ª IGM para que, com base no 

processo “cópia dos documentos” desta Prestação de Contas, que 

subsidiará a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da 

Câmara Municipal, proceda à análise quanto ao cumprimento, por parte 

do Legislativo Municipal, do artigo 29-A da Constituição Federal e dos 

artigos 20 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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GC4,        de                                   de 2011. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO DE VASSOURAS – PODER EXECUTIVO 

 
PROCESSO NO 205.447-8/11 

EXERCÍCIO DE 2010 

PREFEITO: SENHOR RENAN VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA 
 

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 da Prefeitura de Vassouras, de 

responsabilidade do Senhor Renan Vinícius Santos de Oliveira, relativas ao exercício de 

2010, foram apresentadas a esta Corte; 

 

CONSIDERANDO que esta Colenda Corte, nos termos dos artigos 75 da 

Constituição Federal e 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já com as 

alterações dadas pela Emenda Constitucional n.º 04/91, é responsável pela fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios do Estado; 

 

CONSIDERANDO, com fulcro nos artigos 125, incisos I e II, da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, também com as alterações da Emenda 

supramencionada,  e  115,  inciso  III,  do  Regimento  Interno  deste  Tribunal,  ser de  
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competência desta Corte emitir Parecer Prévio sobre as contas dos municípios e sugerir 

as medidas convenientes para a final apreciação da Câmara Municipal; 

 

CONSIDERANDO que o Parecer Prévio do Tribunal de Contas deve 

refletir a análise técnica das Contas examinadas, ficando o julgamento das mesmas 

sujeito às Câmaras Municipais; 

 

CONSIDERANDO que as impropriedades detectadas, de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, foram evidenciadas no 

decorrer da análise efetuada, sendo objeto de ressalvas; 

 

CONSIDERANDO que, nos termos da legislação em vigor, o Parecer 

Prévio e o subseqüente julgamento da Câmara dos Vereadores não eximem as 

responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de pessoas 

que geriram numerários, valores e bens municipais, os quais, estando sob jurisdição 

desta Corte, estão sendo e/ou serão objeto de fiscalização e julgamento por este 

Tribunal de Contas; 

 

CONSIDERANDO o minucioso e detalhado trabalho do Corpo Instrutivo 

que, em sua conclusão, opina pela emissão de Parecer Prévio Favorável à aprovação 

das Contas do Poder Executivo; 

 

CONSIDERANDO que as Contas de Governo do Município de 

Vassouras, foram elaboradas com observância às disposições legais, excetuando os 

itens ressalvados; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público Especial, em parecer exarado 

pelo ilustre Procurador Horacio Machado Medeiros, confirma a conclusão a que chegou o 

Corpo Instrutivo;  
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CONSIDERANDO, finalmente, o exame a que procedeu a minha 

Assessoria Técnica, 

 

RESOLVE: 

 

Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das 

Contas da Administração Financeira do Poder Executivo do Município 

de VASSOURAS, referentes ao exercício de 2010, de responsabilidade 

do Senhor RENAN VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA, com as 

RESSALVAS, DETERMINAÇÕES, RECOMENDAÇÃO, COMUNICAÇÃO e 

DETERMINAÇÃO, constantes do Voto. 

 
SALA DAS SESSÕES,         de                           de  2011. 

 

 

CONSELHEIRO JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR 
PRESIDENTE 
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REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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