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Trata o processo da Prestação de Contas da Administração Financeira do 

Município de Vassouras, relativa ao exercício de 2013. 
 
O Corpo Instrutivo, após o exame das peças que integram estes autos, 

propõe a emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das contas do Chefe do 
Poder Executivo.  

 
O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Horácio 

Machado Medeiros, opina no mesmo sentido. 
 
Acompanhando a instrução, o Conselheiro-Relator José Gomes Graciosa, 

em Sessão de 06/11/14, proferiu voto pela emissão de Parecer Prévio Contrário, face 
à seguinte irregularidade: 
 

- Foi constatado o pagamento de despesas com dívida à conta de 
recursos das parcelas de royalties da produção não excetuadas pela Lei 
Federal nº 10.195/01, resultando em despesas vedadas pelo art. 8º da Lei 
Federal nº 7.990/89. 
 
É O RELATÓRIO. 
 

Tenho me posicionado em diversas ocasiões que a utilização das receitas 
provenientes da Participação Especial e do Excedente da Produção dos Royalties 
não representam burla ao art. 8º da Lei nº 7990/89. 

 
Pelos demonstrativos encaminhados, verificou-se que o município de 

Vassouras recebeu da União, em 2013, o montante de R$ 7.757.792,25, sendo R$ 
7.757.788,02 referentes à produção e R$ 4,23 relativos ao excedente de produção, 
não recebendo recursos provenientes da Participação Especial. 

 
O Corpo Instrutivo informa às fls. 1465/1465v que: 

“Conforme verificamos no quadro anterior, ocorreram pagamentos de dívidas 

no montante de R$ 1.015.725,41, dos quais R$ 185.082,00 referem-se ao Principal da Dívida 
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Contr Resgatado - LIGHT e R$ 830.643,41 referem-se ao Principal da Dívida Contr 

Resgatado – INSS e FGTS (fls.1030).  

 

Ressaltamos que o pagamento de dívida (R$ 185.082,00) à conta de recursos 

das parcelas de royalties da produção não excetuadas pela Lei Federal n.º 10.195/01, será 

considerado como uma irregularidade na conclusão desta instrução processual, uma vez que 

tais pagamentos contrariam o disposto no artigo 8º da Lei Federal nº. 7.990/89.(grifei) 

Já para as demais despesas com amortizações (R$ 830.643,41) referentes ao 

pagamento de dívida junto a União, não há impedimento para tais dispêndios, conforme 

disposto na Lei Federal nº 7.990/89 alterada pela Lei Federal nº 10.195/01. “ 

 
Tal fato constituiu item de irregularidade às contas, com sugestão de 

emissão de parecer prévio contrário a sua aprovação. 
 
Após publicação em pauta especial o jurisdicionado apresentou suas 

razões de defesa analisadas pelo Corpo Instrutivo às fls. 1568v/1569 nos seguintes 
termos: 

 

“O Prefeito esclarece que o valor de R$ 204.894,88 foi contabilizado indevidamente junto à 

conta 17.21.22.40.00.00 Cota Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo onde o 
correto seria 17.21.22.70.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP, conforme o 
encaminhamento do extrato do site do Banco do Brasil (fls. 1520/1525). O prefeito demonstra 
ainda as despesas custeadas com recursos de Royalties, informando que o pagamento da 
Dívida da Light foi efetuado com recursos dos Royalties oriundos do Fundo Especial do 
Petróleo. (grifei) 

Destaca ainda decisões dessa Corte de Contas no sentindo da inexistência de vedação legal 

às quaisquer despesas cuja fonte é a Participação Especial dos recursos dos Royalties.”  

 
Adicionalmente, em Sessão de 06/11/14, o Procurador do Sr. Renan 

Vinicius Santos de Oliveira, ao proferir defesa oral em Plenário, manifestou-se no 
sentido de reconhecer o equívoco na aplicação, ressaltando a imaterialidade do valor 
envolvido. 

 
Conforme voto proferido por mim nos autos do Processo TCE-RJ nº 

209.296-9/13, relativo às contas do mesmo município de Vassouras, referente ao 
exercício de 2012, os recursos do Fundo Especial do Petróleo advêm de um 
percentual dos Royalties da produção e do seu excedente, conforme definido no 
artigo 7º da Lei nº 7.990/89 e no artigo 49 da lei nº 9.478/97. 

 
Analisando os extratos do Banco do Brasil (fls. 1520/1525), assim como o 

site do Portal da Transparência1, verifiquei que o município de Vassouras recebeu no 

                                                           
1
 http://rj.transparencia.gov.br/vassouras/receitas/por-acao/repasses?exercício=2013 

http://rj.transparencia.gov.br/vassouras/receitas/por-acao/repasses/exercício
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exercício de 2013, recursos do Fundo Especial do Petróleo, no montante de R$ 
204.897,88, não sendo possível verificar o desmembramento para identificação da 
origem dos recursos (produção ou excedentes da produção). 

 
 
 
Assim, ficou constatado que, para o pagamento da dívida com a LIGHT, 

haviam recursos no montante de R$ 204.897,88, provenientes do Fundo Especial do 
Petróleo, cuja origem não ficou devidamente comprovada, ou seja, não foi possível 
atestar quanto do valor gasto se refere às parcelas de recursos provenientes de 
Royalties de Produção ou do Excedente de Produção que compõem o referido fundo. 

 
Ressalto, que o valor total da dívida em questão (R$ 185.082,00), 

representa apenas 0,19% da receita arrecadada em 2013 pelo município (R$ 
99.517.239,17) e que todos os limites constitucionais foram atendidos.  

 
Destaco ainda que esta Corte ao analisar idêntica situação decidiu, nos 

autos do Processo TCE-RJ nº 209.296-9/13, referente à Prestação de Contas de 
Administração Financeira de Vassouras de 2012, pela emissão de parecer favorável 
às contas.  

 
Assim, entendo que, neste caso, a irregularidade envolvendo a utilização 

de recursos provenientes do Fundo Especial do Petróleo no pagamento de dívida 
possa ser ressalvada, determinando-se providências para a não reincidência do fato. 
(RESSALVA) 

 
 

CONCLUSÃO 

 
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 
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; 
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CONSIDERANDO que as impropriedades detectadas, de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, foram evidenciadas no 
decorrer da análise efetuada; 

 
 
 
 
 
 
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 exame do Corpo Instrutivo; 
 
CONSIDERANDO o parecer do Ministério Público Especial junto a este 

Tribunal de Contas, representado pelo Procurador Horacio Machado Medeiros; 
 
Posiciono-me em desacordo com o Corpo Instrutivo, o parecer do 

Ministério Público Especial e o Relator, 
 
VOTO: 

 
I – Pela Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das 

Contas da Administração Financeira do Poder Executivo do Município de 
Vassouras, referentes ao exercício de 2013, de responsabilidade do Chefe do Poder 
Executivo, Sr. Renan Vinicius Santos de Oliveira, com as seguintes RESSALVAS, 
DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES: 

 

RESSALVA Nº 01 

Foi constatada uma divergência de R$ 485.344,11 entre o valor do 
orçamento final apurado (R$ 126.974.926,39), com base nas publicações dos 
Decretos de abertura de créditos adicionais, e o registrado no Anexo I - Balanço 
Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º 
bimestre (R$ 127.460.270,50); 

 

DETERMINAÇÃO Nº 01 
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Observar para que o orçamento final do Município, com base nas 
publicações das Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais, guarde paridade 
com o registrado no Anexo I - Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre, em face do disposto no art. 85 da Lei 
Federal nº 4.320/64; 

 

RESSALVA Nº 02 

Não cumprimento das metas de Resultado Primário e Nominal 
estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, desrespeitando a exigência do 
inciso I do art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/00; 

 

DETERMINAÇÃO Nº 02 

Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas previstas no 
Anexo de Metas Fiscais, em face do que estabelece o inciso I do art. 59 da Lei 
Complementar Federal nº 101/00; 

 

RESSALVA Nº 03 

Divergência de R$ 26.000,00 entre o Ativo Real Líquido apurado na 
presente Prestação de Contas (R$ 18.924.000,00) e o registrado no Balanço 
Patrimonial Consolidado (R$ 18.950.000,00);  

 

DETERMINAÇÃO Nº 03 

Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em 
atendimento ao art. 85 da Lei nº 4.320/64; 

 

RESSALVA Nº 04 

Repasse parcial da contribuição patronal, conforme observado no Anexo 
10 da Lei 4.320/64 do RPPS, em desacordo com o art. 40 da CRFB/88 c/c o inciso II 
do art. 1º da Lei Federal 9.717/98; 

 

DETERMINAÇÃO Nº 04 

Observar o repasse integral da contribuição patronal, em atendimento ao 
art. 40 da CRFB/88 c/c o inciso II, art. 1º da Lei Federal 9.717/98; 
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RESSALVA Nº 05 

O valor total das despesas na função 12 – Educação evidenciadas no 
Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS/BO diverge do registrado pela 
contabilidade, conforme demonstrado: 

 
DESCRIÇÃO VALOR –R$ 

SIGFIS/BO 18.806.348,51 

Contabilidade – Anexo 8 Consolidado 18.792.032,83 

Diferença 14.315,68 

 

 

 

DETERMINAÇÃO Nº 05 

Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que 
permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive com o correto e integral 
lançamento dos respectivos dados no SIGFIS – Módulo Informes Mensais, em 
conformidade com a Deliberação TCE/RJ nº 222/02; 

 

RESSALVA Nº 06 

Divergência de R$ 8.887,25 entre as receitas resultantes dos impostos e 
transferências legais demonstradas nesta Prestação de Contas (R$ 43.712.070,35) e 
as receitas consignadas no Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino que compõem o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2013 (R$ 43.703.183,10); 

 

DETERMINAÇÃO Nº 06 

Observar o correto registro das receitas nos Relatórios da LRF e nos 
demonstrativos contábeis, em cumprimento ao art. 85 da Lei Federal nº 4.320/64;  

 

RESSALVA Nº 07 
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Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com 
educação e saúde, para fins de limite constitucional, utilizando como recurso a fonte 
ordinários, próprios, tesouro. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 07 

Para que sejam utilizados, nos gastos com educação e saúde, para fins de 
limite constitucional, apenas fonte de recursos de impostos e transferências de 
impostos, de modo a atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da 
Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar Federal nº 
141/12.  

 

RESSALVA Nº 08 

Receita de Aplicação Financeira dos recursos do FUNDEB contabilizada 
como Receita Remuneração Depósito Bancário Recurso Vinculado – Fundo Saúde, 
constatando assim uma contabilização indevida,  

 

DETERMINAÇÃO Nº 08 

Observe a correta contabilização das receitas de Aplicação Financeira dos 
recursos do FUNDEB, em atendimento ao art. 85 da Lei nº 4.320/64; 

 

RESSALVA Nº 09 

O cadastro do Conselho do FUNDEB apresenta-se irregular junto ao 
Ministério da Educação – MEC, conforme consulta efetuada ao site daquele órgão; 

 

DETERMINAÇÃO Nº 09 

Observar a regularização do cadastro do Conselho do FUNDEB junto ao 
Ministério da Educação – MEC, em atendimento ao §10 do art. 24 da Lei nº 
11.494/07; 

 

RESSALVA Nº 10 

O Executivo Municipal realizou audiência pública para avaliar o 
cumprimento das Metas Fiscais dos 1° e 2° quadrimestres de 2013 no mês de 
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dezembro/2013, portanto, fora do prazo estabelecido § 5º e caput do art. 36 da Lei 
Complementar Federal nº 141/, que determina a realização dessas reuniões nos 
meses de maio e setembro;  

 

DETERMINAÇÃO Nº 10 

Observar os meses de maio e setembro para a realização das audiências 
públicas promovidas pelo gestor do SUS, em cumprimento ao disposto no §4º do art. 
9º da Lei Complementar n.º 101/00; 

 

RESSALVA Nº 11 

Não foi remetida cópias da ata das audiências públicas realizadas nos 
meses de fevereiro/13, para comprovar sua realização referente ao terceiro 
quadrimestre de 2012 que deveria ter sido promovida pelo gestor do SUS no período 
de fevereiro, descumprindo o disposto no § 5º e caput do art. 36 da Lei 
Complementar Federal nº 141/12; 

 

 

 

DETERMINAÇÃO Nº 11 

Observar o envio das atas das audiências públicas promovida pelo gestor 
do SUS, em cumprimento ao disposto no § 5º e caput do art. 36 da Lei 
Complementar Federal nº 141/12;  

 

RESSALVA Nº 12 

O Demonstrativo referente às Despesas com Royalties por Função e 
Subfunção registra os valores de R$ 1.398.110,19 gastos na função Educação - 12, 
respectivamente, sem que tais valores tenham sido considerados nos 
Demonstrativos das Despesas com Educação por Fontes de Recursos; 

 

DETERMINAÇÃO Nº 12 

Observar a compatibilidade entre os diversos registros contábeis das 
despesas nas funções Educação – 12 por fontes de recursos, em cumprimento ao 
art. 85 da Lei Federal nº 4.320/64; 
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RESSALVA Nº 13 

Foi constatado o pagamento de despesas com dívida (LIGHT) à conta de 
recursos das parcelas do Fundo Especial do Petróleo; 

 

DETERMINAÇÃO Nº 13 

Observar o cumprimento do art. 8º da Lei Federal nº. 7.990/89 c/c Lei 
Federal n.º 10.195/01 quando da realização de gastos com recursos dos royalties 
adotando medidas preventivas para a não reincidência do fato apurado na presente 
prestação de contas. 

 
RECOMENDAÇÕES: 
 

1) Para que o município atente para a necessidade do controle das despesas 
com pessoal, uma vez que, embora não tenha atingido o limite prudencial previsto no 
parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal nº 101/00 – LRF, foi 
constatado um aumento dos gastos com pessoal superior, no período apurado, ao 
aumento da Receita Corrente Liquida – RCL, situação que indica, caso mantida a 
tendência atual, risco das despesas superarem os limites prudencial e máximo 
previstos na legislação. 

 

2) 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, bem como, busque alternativas para atrair novos investimentos de 
forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros. 

 

II – Pela 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 ressalvas e determinações 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 nos quadros extracontábeis que 
integram a presente prestação de contas. 
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III – Por DETERMINAÇÃO à 4ª Coordenadoria de Contas Municipal - 
CTM 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. 
 
 

GC-3, 
 
 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO BARBOSA DE ALENCAR 
REVISOR 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
DE VASSOURAS– PODER EXECUTIVO 
 
PROCESSO Nº 206.097-2/14 
 
EXERCÍCIO DE 2013 
 
PREFEITO: Sr. 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 2013, 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 
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; 

 
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 
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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; 
 
CONSIDERANDO o parecer do Ministério Público Especial junto a este 

Tribunal de Contas, representado pelo Procurador Horacio Machado Medeiros; 
 
 

RESOLVE: 

 
Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas da 

Administração Financeira do Poder Executivo do Município de VASSOURAS, 
referentes ao exercício de 2013, de responsabilidade do Senhor RENAN VINÍCIUS 
SANTOS DE OLIVEIRA, com as RESSALVAS, DETERMINAÇÕES e 
RECOMENDAÇÕES constantes do Voto. 

 
 
 
 

           SALA DAS SESSÕES,             de                                      de 2014. 
 
 
 
 
 
 

Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

Conselheiro Marco Antonio Barbosa de Alencar 
REVISOR 
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REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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