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Trata o presente processo da Prestação de Contas de Governo do 

Município de São Sebastião do Alto, referente ao exercício de 2014, sob a 

responsabilidade dos Prefeitos Senhor Carmod Barbosa Bastos (de 01/01/2014 

a 10/06/2014) e Senhor Mauro Henrique Silva Queiroz Chagas (de 11/06/2014 

a 31/12/2014), ora submetida à análise desta Corte de Contas para emissão de 

Parecer Prévio, consoante o disposto na Constituição Estadual, artigo 125, 

inciso I. 

  

Os Órgãos de Instrução deste Tribunal manifestaram-se pela 

emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas de Gestão dos 

Chefes do Poder Executivo, relativas ao exercício de 2014, em face das 

irregularidades apuradas e das impropriedades apontadas, com 

Determinações, Recomendações, Comunicações, Expedição de Ofício, 

conforme a seguir transcrevo: 

 

SUGERE-SE: 

 

I – Emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação 

das contas dos chefes do Poder Executivo do município de São 

Sebastião do Alto, Sr. Carmond Barbosa Bastos (01/01/14 a 

10/06/14) e Mauro Henrique Silva Queiroz Chagas (11/06/14 a 

31/12/14), referentes ao exercício de 2014, em face das 
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IRREGULARIDADES e IMPROPRIEDADES a seguir elencadas, com 

as DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES correspondentes: 

 

IRREGULARIDADES 

 

IRREGULARIDADE Nº 1 

A Lei nº 658/14 não estabelece limite para a abertura de crédito 

adicional.  

 

DETERMINAÇÃO N.º 1 

Providenciar para que todas as leis autorizativas estabeleçam 

limite para a abertura de abertura de créditos adicionais, em 

cumprimento ao inciso V do artigo 167 da Constituição Federal de 

1988; 

 

IRREGULARIDADE Nº 2 

Não foram encaminhados documentos contábeis discriminando 

a parcela referente à despesa empenhada com recursos do FUNDEB 

referente à remuneração dos profissionais do magistério da educação 

básica em efetivo exercício na rede pública, inviabilizando a 

verificação do cumprimento do artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07; 

 

DETERMINAÇÃO Nº 2 

Observar o envio de documentação contábil comprobatória do 

limite estabelecido no artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07, 

discriminando a parcela referente à despesa empenhada com 

recursos do FUNDEB referente à remuneração dos profissionais do 

magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública; 

 

IRREGULARIDADE N.º 3 

Utilização de 93,77% dos recursos recebidos do Fundeb em 

2014, restando a empenhar 6,23%, em desacordo com o §2º do artigo 

21 da Lei n.º 11.494/07, que estabelece que somente até 5% dos 

recursos deste fundo poderão ser utilizados no 1º trimestre do 

exercício seguinte; 
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DETERMINAÇÃO N.º 3 

Observar o disposto no § 2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07, o 

qual estabelece que os recursos recebidos do Fundeb sejam 

utilizados no exercício financeiro em que lhes forem creditados, 

podendo ser utilizado no primeiro trimestre do exercício 

imediatamente subsequente, até 5% destes recursos; 

 

IRREGULARIDADE N.º 4 

Foi apurada uma diferença de R$15.892,14 entre o saldo final 

da movimentação de recursos do Fundeb e o saldo financeiro 

conciliado, apontando para um saldo contábil inferior ao apurado na 

presente prestação de contas, o que representa a saída de recursos 

da conta do fundo sem a devida comprovação, descumprindo assim o 

disposto no artigo 21 c/c o artigo 23, inciso I da Lei Federal n.º 

11.494/07; 

 

DETERMINAÇÃO N.º 4 

Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, em 

cumprimento ao disposto no artigo 21 c/c o artigo 23, inciso I da Lei 

Federal n.º 11.494/07; 

 

IRREGULARIDADE N.º 5 

O superávit financeiro do exercício de 2014 apurado na 

presente Prestação de Contas (R$211.235,99) é superior ao 

registrado pelo município no respectivo Balancete do Fundeb 

(R$195.343,85), revelando a saída de recursos da conta do Fundeb, 

no montante de R$15.892,14, sem a devida comprovação, o que 

descumpre o disposto no artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei 

Federal n.º 11.494/07; 

 

DETERMINAÇÕES Nº 5
 
  

 – Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, 

em atendimento ao artigo 21 da Lei 11.494/07 c/c o inciso I do artigo 

23 da Lei Federal n.º 11.494/07. 
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– Providenciar o ressarcimento, no valor de R$15.892,14 com 

recursos ordinários, à conta do Fundeb, relativo à diferença existente 

entre o superávit financeiro para o exercício de 2015 apurado na 

presente prestação de contas e o registrado pelo município no 

balancete do Fundeb, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da 

conta, em atendimento aos preceitos da Lei Federal n.º 11.494/07, 

especialmente do seu artigo 21. 

 

IMPROPRIEDADES E DETERMINAÇÕES 

 

IMPROPRIEDADE N.º 1 

Intempestividade na remessa da presente prestação de contas 

(em 16/04/2015), tendo em vista o prazo fixado no artigo 2º da 

Deliberação TCE-RJ n.º 199/96 e no art. 13 da Lei Orgânica 

Municipal; 

 

DETERMINAÇÃO N.º 1 

Observar a remessa da prestação de contas no prazo 

estabelecido no artigo 2º da Deliberação TCE-RJ n
o
 199/96 e no art. 

136 da Lei Orgânica Municipal; 

 

IMPROPRIEDADE N.º 2 

Foi encaminhada a publicação parcial da Lei nº 659/2014, que 

autorizou a abertura de créditos adicionais, sendo o Anexo da referida 

Lei encaminhado por cópia de documento que não guarda 

características de publicação em jornal de circulação ou eletrônico; 

 

DETERMINAÇÃO N.º 2 

Observar o envio das publicações completas de todas as leis 

autorizativas de abertura de crédito adicional, nelas incluindo os 

eventuais anexos, com vistas a possibilitar a análise do cumprimento 

do inciso V do artigo 167 da Constituição Federal de 1988; 

 

IMPROPRIEDADE N.º 3 

Não foi enviada a publicação dos decretos de abertura de 

créditos adicionais referentes aos valores de R$95.500,00 e 

R$259.907,58, conforme relação de decretos de créditos adicionais, 

fls. 61/62, em desacordo com inciso IV do artigo 3º da Deliberação 

TCE-RJ n.º 199/96; 
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DETERMINAÇÃO N.º 3 

Observar o envio das publicações dos decretos de abertura de 

créditos, de acordo com inciso IV do artigo 3º da Deliberação TCE-RJ 

n.º 199/96; 

 

IMPROPRIEDADE N.º 4 

Abertura de crédito adicional especial fundamentado na LOA, 

através do Decreto nº 1510/14, quando se tratava, na verdade, de 

crédito adicional suplementar; 

 

DETERMINAÇÃO N.º 4 

Observar a correta indicação do tipo de crédito, uma vez que 

com base na Lei Orçamentária Anual só pode ocorrer a abertura de 

crédito suplementar, em cumprimento ao estabelecido no inciso V, 

artigo 167 da Constituição Federal; 

 

IMPROPRIEDADE  N.º 5 

O valor do orçamento final apurado (R$47.711.478,38), com 

base nas publicações dos decretos de abertura de créditos adicionais, 

não guarda paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço 

orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária relativo 

ao 6º bimestre (R$49.229.265,90) e com o registrado no Comparativo 

da despesa autorizada com a realizada consolidado – Anexo 11 da 

Lei Federal n.º 4.320/64 (R$49.103.78,38); 

 

DETERMINAÇÃO N.º 5 

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 1 – Balanço 

orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária relativo 

ao 6º bimestre e com os demonstrativos contábeis consolidados, em 

face do disposto no artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64. 

 

 

 

 

 

 



TCE/RJ 
PROCESSO N.º 213.881-4/15 
RUBRICA             FLS. 818 

 

 

 

IMPROPRIEDADE N.º 6 

A despesa empenhada consignada no Comparativo da 

despesa autorizada com a realizada consolidado Anexo 11 da Lei 

Federal n.º 4.320/64 –(R$44.039.680,97) não confere com o montante 

consignado no. Anexo 12 da Lei Federal n.º 4.320/64 – Balanço 

orçamentário consolidado (R$43.179.314,74);  

 

DETERMINAÇÃO N.º 6 

Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada 

registrada no Anexo 12 da Lei Federal n.º 4.320/64 – Balanço 

orçamentário consolidado e no Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 

– Comparativo da despesa autorizada com a realizada consolidado, 

em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64; 

 

IMPROPRIEDADE N.º 7 

A despesa empenhada registrada nos demonstrativos 

contábeis (R$44.039.680,97) não confere com o montante 

consignado no Anexo 1 – Balanço orçamentário do relatório resumido 

da execução orçamentária referente ao 6º bimestre 

(R$44.036.481,00); 

 

DETERMINAÇÃO N.º 7 

Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada 

registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço 

orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária 

referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 

4.320/64; 

 

IMPROPRIEDADE N.º 8 

Não cumprimento das metas dos resultados primário e nominal 

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, desrespeitando a 

exigência do inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 

101/00; 

 

DETERMINAÇÃO N.º 8 

Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas 

previstas no anexo de metas fiscais, em face do que estabelece o 

inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 
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IMPROPRIEDADE N.º 9 

Quanto às inconsistências verificadas na elaboração do 

Demonstrativo da apuração do superávit/déficit financeiro que 

evidencia valores divergentes dos saldos do ativo e passivo 

financeiros, bem como registra lançamento de natureza não 

identificada; 

 

DETERMINAÇÃO N.º 9 

Observar o correto registro dos saldos do superávit/déficit 

financeiro apurados ao final do exercício quando da elaboração do 

demonstrativo do superávit/déficit financeiro apurado no Balanço 

Patrimonial, conforme dispõe a Portaria STN nº 634/13 c/c a Portaria 

STN nº 700/14; 

 

IMPROPRIEDADE N.º 10 

O valor do saldo patrimonial apurado no Anexo 14 – Balanço 

patrimonial consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 

(R$29.721.214,97) não guarda paridade com o patrimônio líquido do 

mesmo Anexo 14 (R$29.810.852,27); 

 

DETERMINAÇÃO N.º 10 

Observar a consonância entre o saldo patrimonial apurado e o 

patrimônio líquido do balanço patrimonial, em atendimento ao artigo 

85 da Lei n.º 4.320/64; 

 

IMPROPRIEDADE N.º 11 

O valor do resultado do exercício apontado no patrimônio 

líquido do Anexo 14 – Balanço patrimonial consolidado da Lei Federal 

n.º 4.320/64 (R$-2,57) não guarda paridade com o resultado 

patrimonial consolidado no Anexo 15 – Demonstração das variações 

patrimoniais (R8.872.487,80); 

 

DETERMINAÇÃO N.º 11 

Observar a consonância entre o resultado do exercício 

apontado no patrimônio líquido do Anexo 14 – Balanço patrimonial 

consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 e o resultado patrimonial 

consolidado no Anexo 15 – Demonstração das variações patrimoniais, 

em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64; 
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IMPROPRIEDADE N.º 12 

Divergência de R$398.935,53 entre o patrimônio líquido  

apurado na presente prestação de contas (R$30.209.787,80) e o 

registrado no balanço patrimonial consolidado (R$29.810.852,27); 

 

DETERMINAÇÃO N.º 12 

Observar o correto registro contábil da movimentação 

patrimonial, em atendimento à Portaria STN n° 634/13; 

 

IMPROPRIEDADE N.º 13 

Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos 

com educação e saúde, para fins de limite constitucional, utilizando 

como recurso a fonte próprios; 

 

DETERMINAÇÃO N.º 13 

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 n.º 141/12; 

 

IMPROPRIEDADE N.º 14 

Não há nos autos informação quanto à utilização do saldo a 

empenhar do Fundeb do exercício anterior, bem como não foi 

identificada a abertura de crédito adicional para tal fim; 

 

DETERMINAÇÃO N.º 14 

Observar o disposto no disposto no §2º do artigo 21 da Lei 

11.494/07, procedendo a abertura do crédito, tendo como fonte o 

superavit financeiro do Fundeb, no primeiro trimestre do exercício 

imediatamente subsequente ao do ingresso dos recursos; 

 

IMPROPRIEDADE N.º 15 

Quanto à não comprovação da realização da audiência pública 

que deveria ter sido promovida pelo gestor do SUS nos períodos de 

fevereiro/2014 e maio/2014, indicando que as mesmas não foram 

realizadas, em descumprimento ao disposto no § 5º e caput do artigo 

36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12; 
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DETERMINAÇÃO N.º 15 

Para que o Executivo Municipal comprove a realização das 

audiências públicas promovidas pelo gestor do SUS, em obediência 

ao § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12; 

 

IMPROPRIEDADE N.º 16 

O Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 Consolidado não 

evidencia a transferência da cota-parte da compensação financeira do 

Estado (25%); 

 

DETERMINAÇÃO Nº 16 

Fazer constar separadamente no Anexo 10 da Lei Federal nº 

4.320/64 as receitas provenientes de transferências do Estado, em 

atenção aos ditames da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/01 

c/c artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64; 

 

IMPROPRIEDADE N.º17  

O setor de controle interno não abordou em seu relatório a 

integralidade das falhas apontadas na presente prestação de contas, 

bem como não apontou as medidas porventura adotadas com vistas à 

regularização das mesmas, não sendo observada adequadamente a 

sua função de apoio ao controle externo no exercício de sua missão 

institucional, prevista no artigo 74 da CF/88 e no art. 59 da LRF. 

 

DETERMINAÇÃO N.º 17 

Para que o setor de controle interno atue de forma conclusiva 

quanto aos fatos de ordem orçamentária, financeira, patrimonial e 

operacional que tenham contribuído para os resultados apurados, de 

modo a subsidiar a análise das contas por este Tribunal, apontando 

ainda quais foram as medidas adotadas no âmbito do controle interno, 

no sentido de alertar à administração municipal quanto às 

providências a serem implementadas com vistas a sanear as falhas 

assinaladas, cumprindo assim sua função de apoio ao controle 

externo no exercício de sua missão institucional, prevista no artigo 74 

da CF/88 e no art. 59 da LRF. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 01  

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 artigo 22 da Lei 

Complementar Federal n.º 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; 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 02 

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 – 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 São Sebastião do Alto, para que 

tome ciência da decisão deste Tribunal e atue de forma a cumprir 

adequadamente a sua função de apoio ao controle externo no 

exercício de sua missão institucional, prevista no artigo 74 da CF/88 e 

no art. 59 da LRF, pronunciando-se, nas próximas contas de governo, 

de forma conclusiva quanto aos fatos de ordem orçamentária, 

financeira, patrimonial e operacional que tenham contribuído para os 

resultados apurados, de modo a subsidiar a análise das contas por 

este Tribunal, apontando ainda quais foram as medidas adotadas no 

âmbito do controle interno, no sentido de alertar a administração 

municipal quanto às providências a serem implementadas; 

 

III – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da 

Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, à Sra. Rosângela  Pereira Borges do 

Amaral Rodrigues, atual prefeita Municipal de São Sebastião do Alto, 

para que seja alertada: 
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- Para providenciar o ressarcimento, no valor de R$15.892,14 

com recursos ordinários, à conta do Fundeb, a fim de se resgatar o 

equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 

11.494/07, especialmente do seu artigo 21. 

 

IV – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público, para 

ciência da decisão proferida no presente processo, acompanhado de 

cópia digitalizada desta prestação de contas de governo. 

 

O Ministério Público Especial se manifestou no mesmo sentido , à 

fl. 773. 

 

O Conselheiro Relator, na Sessão Plenária de 17/11/2015, ao 

analisar os autos da Prestação de Contas de Governo do Município de São 

Sebastião do Alto, assim se manifestou: 

 

De acordo com o Corpo Instrutivo e o parecer do Ministério 

Público Especial, 

 

VOTO: 

 

I – Pela Emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à 

aprovação das Contas da Administração Financeira do Poder 

Executivo do Município de São Sebastião do Alto, referentes ao 

exercício de 2014, de responsabilidade dos Srs. Carmod Barbosa 

Bastos (de 01/01/2014 a 10/06/2014) e Mauro Henrique Silva 

Queiroz Chagas (de 11/06/2014 a 31/12/2014), face às 

IRREGULARIDADES e às IMPROPRIEDADES abaixo relacionadas, 

com DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÃO: 

 

IRREGULARIDADES: 

 

1) A Lei n
o
 658/14 não estabelece limite para a abertura de 

crédito adicional, contrariando o preceituado no inciso VII do artigo 

167 da Constituição Federal de 1988; 
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2) Não foram encaminhados documentos contábeis 

discriminando a parcela referente à despesa empenhada com 

recursos do FUNDEB referente à remuneração dos profissionais do 

magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, 

inviabilizando a verificação do cumprimento do artigo 22 da Lei 

Federal nº 11.494/07; 

 

3) Utilização de 93,77% dos recursos recebidos do Fundeb em 

2014, restando a empenhar 6,23%, em desacordo com o §2º do artigo 

21 da Lei n.º 11.494/07, que estabelece que somente até 5% dos 

recursos deste fundo poderão ser utilizados no 1º trimestre do 

exercício seguinte; 

 

4) Foi apurada uma diferença de R$15.892,14 entre o saldo 

final da movimentação de recursos do Fundeb e o saldo financeiro 

conciliado, apontando para um saldo contábil inferior ao apurado na 

presente prestação de contas, o que representa a saída de recursos 

da conta do fundo sem a devida comprovação, descumprindo assim o 

disposto no artigo 21 c/c o artigo 23, inciso I da Lei Federal n.º 

11.494/07; 

 

5) O superavit financeiro do exercício de 2014 apurado na 

presente Prestação de Contas (R$211.235,99) é superior ao 

registrado pelo município no respectivo Balancete do Fundeb 

(R$195.343,85), revelando a saída de recursos da conta do Fundeb, 

no montante de R$15.892,14, sem a devida comprovação, o que 

descumpre o disposto no artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei 

Federal n.º 11.494/07. 

 

IMPROPRIEDADES: 

 

1) Intempestividade na remessa da presente prestação de 

contas (em 16/04/2015), tendo em vista o prazo fixado no artigo 2º da 

Deliberação TCE-RJ n.º 199/96 e no art. 13 da Lei Orgânica 

Municipal; 
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2) Foi encaminhada a publicação parcial da Lei nº 659/2014, 

que autorizou a abertura de créditos adicionais, sendo o Anexo da 

referida Lei encaminhado por cópia de documento que não guarda 

características de publicação em jornal de circulação ou eletrônico; 

 

3) Não foi enviada a publicação dos decretos de abertura de 

créditos adicionais referentes aos valores de R$95.500,00 e 

R$259.907,58, conforme relação de decretos de créditos adicionais, 

fls. 61/62, em desacordo com inciso IV do artigo 3º da Deliberação 

TCE-RJ n.º 199/96; 

 

4) Abertura de crédito adicional especial fundamentado na 

LOA, através do Decreto nº 1510/14, quando se tratava, na verdade, 

de crédito adicional suplementar; 

 

5) O valor do orçamento final apurado (R$47.711.478,38), com 

base nas publicações dos decretos de abertura de créditos adicionais, 

não guarda paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço 

orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária relativo 

ao 6º bimestre (R$49.229.265,90) e com o registrado no Comparativo 

da despesa autorizada com a realizada consolidado – Anexo 11 da 

Lei Federal n.º 4.320/64 (R$49.103.78,38); 

 

6) A despesa empenhada consignada no Comparativo da 

despesa autorizada com a realizada consolidado Anexo 11 da Lei 

Federal n.º 4.320/64 –(R$44.039.680,97) não confere com o montante 

consignado no. Anexo 12 da Lei Federal n.º 4.320/64 – Balanço 

orçamentário consolidado (R$43.179.314,74);  

 

7) A despesa empenhada registrada nos demonstrativos 

contábeis (R$44.039.680,97) não confere com o montante 

consignado no Anexo 1 – Balanço orçamentário do relatório resumido 

da execução orçamentária referente ao 6º bimestre 

(R$44.036.481,00); 

 

8) Não cumprimento das metas dos resultados primário e 

nominal estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, 

desrespeitando a exigência do inciso I do artigo 59 da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00; 
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9) Quanto às inconsistências verificadas na elaboração do 

Demonstrativo da apuração do superávit/déficit financeiro que 

evidencia valores divergentes dos saldos do ativo e passivo 

financeiros, bem como registra lançamento de natureza não 

identificada; 

 

10) O valor do saldo patrimonial apurado no Anexo 14 – 

Balanço patrimonial consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 

(R$29.721.214,97) não guarda paridade com o patrimônio líquido do 

mesmo Anexo 14 (R$29.810.852,27); 

 

11) O valor do resultado do exercício apontado no patrimônio 

líquido do Anexo 14 – Balanço patrimonial consolidado da Lei Federal 

n.º 4.320/64 (R$-2,57) não guarda paridade com o resultado 

patrimonial consolidado no Anexo 15 – Demonstração das variações 

patrimoniais (R8.872.487,80); 

 

12) Divergência de R$398.935,53 entre o patrimônio líquido  

apurado na presente prestação de contas (R$30.209.787,80) e o 

registrado no balanço patrimonial consolidado (R$29.810.852,27); 

 

13) Quanto ao encaminhamento das informações sobre os 

gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, 

utilizando como recurso a fonte próprios; 

 

14) Não há nos autos informação quanto à utilização do saldo a 

empenhar do Fundeb do exercício anterior, bem como não foi 

identificada a abertura de crédito adicional para tal fim; 

 

15) Quanto à não comprovação da realização da audiência 

pública que deveria ter sido promovida pelo gestor do SUS nos 

períodos de fevereiro/2014 e maio/2014, indicando que as mesmas 

não foram realizadas, em descumprimento ao disposto no § 5º e 

caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12; 

 

16) O Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 Consolidado não 

evidencia a transferência da cota-parte da compensação financeira do 

Estado (25%). 
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DETERMINAÇÕES: 

 

1) Observar a remessa da prestação de contas no prazo 

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

136 da Lei Orgânica Municipal; 

 

2) Observar o envio das publicações completas de todas as leis 

autorizativas de abertura de crédito adicional, nelas incluindo os 

eventuais anexos, com vistas a possibilitar a análise do cumprimento 

do inciso V do artigo 167 da Constituição Federal de 1988; 

 

3) Observar o envio das publicações dos decretos de abertura 

de créditos, de acordo com inciso IV do artigo 3º da Deliberação TCE-

RJ n.º 199/96; 

 

4) Observar a correta indicação do tipo de crédito, uma vez que 

com base na Lei Orçamentária Anual só pode ocorrer a abertura de 

crédito suplementar, em cumprimento ao estabelecido no inciso V, 

artigo 167 da Constituição Federal; 

 

5) 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 1 – Balanço 

orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária relativo 

ao 6º bimestre e com os demonstrativos contábeis consolidados, em 

face do disposto no artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64. 

 

6) Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada 

registrada no Anexo 12 da Lei Federal n.º 4.320/64 – Balanço 

orçamentário consolidado e no Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 

– Comparativo da despesa autorizada com a realizada consolidado, 

em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64; 

 

7) Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada 

registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço 

orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária 

referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 

4.320/64; 



TCE/RJ 
PROCESSO N.º 213.881-4/15 
RUBRICA             FLS. 828 

 

 

 

8) Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas 

previstas no anexo de metas fiscais, em face do que estabelece o 

inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

9) Observar o correto registro dos saldos do superávit/déficit 

financeiro apurados ao final do exercício quando da elaboração do 

demonstrativo do superávit/déficit financeiro apurado no Balanço 

Patrimonial, conforme dispõe a Portaria STN nº 634/13 c/c a Portaria 

STN nº 700/14; 

 

10) Observar a consonância entre o saldo patrimonial apurado 

e o patrimônio líquido do balanço patrimonial, em atendimento ao 

artigo 85 da Lei n.º 4.320/64; 

 

11) Observar a consonância entre o resultado do exercício 

apontado no patrimônio líquido do Anexo 14 – Balanço patrimonial 

consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 e o resultado patrimonial 

consolidado no Anexo 15 – Demonstração das variações patrimoniais, 

em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64; 

 

12) Observar o correto registro contábil da movimentação 

patrimonial, em atendimento à Portaria STN n° 634/13; 

 

13) 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 n.º 141/12; 

 

14) Observar o disposto no disposto no §2º do artigo 21 da Lei 

11.494/07, procedendo a abertura do crédito, tendo como fonte o 

superavit financeiro do Fundeb, no primeiro trimestre do exercício 

imediatamente subsequente ao do ingresso dos recursos; 

 

15) Para que o Executivo Municipal comprove a realização das 

audiências públicas promovidas pelo gestor do SUS, em obediência 

ao § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12; 
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16) Fazer constar separadamente no Anexo 10 da Lei Federal 

nº 4.320/64 as receitas provenientes de transferências do Estado, em 

atenção aos ditames da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/01 

c/c artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64. 

 

RECOMENDAÇÃO: 

 

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, 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 de SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, 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 e 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 nos 

quadros extracontábeis que integram a presente prestação de contas; 

 

III – Pela COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da 

Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a Sra. Rosângela Pereira Borges do 

Amaral Rodrigues, atual Prefeita Municipal de SÃO SEBASTIÃO DO 

ALTO, na forma do artigo 26 e incisos do Regimento Interno deste 

Tribunal, aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 167/92, para que seja 

ALERTADA: 

 

- Para providenciar o ressarcimento, no valor de R$15.892,14 

com recursos ordinários, à conta do Fundeb, a fim de se resgatar o 
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equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 

11.494/07, especialmente do seu artigo 21. 

 

IV – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público, para 

ciência da decisão proferida no presente processo, acompanhado de 

cópia digitalizada desta prestação de contas de governo. 

 

Na mesma Sessão, com fulcro no disposto no artigo 127 do 

Regimento Interno desta Corte, solicitei vista dos autos. 

 

É o Relatório 

 

Discordo da conclusão a que chegou o Conselheiro Relator no 

processo de Prestação de Contas de Governo do Município de São Sebastião 

do Alto, pois tenho posicionamento diverso com relação às irregularidades 

apuradas, conforme a seguir exponho: 

 

Quanto ao item 1: 

 
 

1) A Lei n
o
 658/14 não estabelece limite para a abertura de 

crédito adicional, contrariando o preceituado no inciso VII do artigo 

167 da Constituição Federal de 1988; 

 

Compulsando os autos observo que a Lei Municipal nº 658/2014, 

teve por objetivo a concessão de CARTÃO CESTA-BÁSICA aos servidores 

municipais e, em seu artigo 7º, autoriza o Poder Executivo a fazer os 

remanejamentos orçamentários necessários para atender aos objetivos da Lei, 

inclusive com a abertura de créditos suplementares, sem, no entanto, 

estabelecer limite, em desacordo com o que determina o inciso VII do artigo 

167 da Constituição Federal.   
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Em prosseguimento a Administração Municipal, por meio do 

Decreto Municipal nº 1505/2014, abriu crédito adicional suplementar, no valor 

de R$ 98.400,00, tendo como fonte de recursos a anulação de igual valor. 

 

Em que pese à dissonância entre a legislação municipal e os 

Ditames Constitucionais, discordo que a falha apontada, na abertura de um 

crédito adicional, no valor de R$ 98.400,00, possa macular a presente 

Prestação de Contas, de modo a ensejar a emissão de Parecer Prévio 

Contrário, pelos motivos que a seguir exponho: 

 

Da análise do Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de 

São Sebastião do Alto, acostado à fl. 681, pude verificar que a arrecadação 

municipal apurou um excesso de arrecadação no valor de R$ 7.631.339,00, 

tendo em vista que a receita incialmente prevista de R$ 36.202.782,21, foi 

superada pela arrecadação efetiva de R$ 43.834.121,21. 

 

Quanto às despesas, constata-se que, do total dos créditos 

autorizados, no montante de R$ 49.103.078,38, foram efetivamente executados 

R$ 44.039.680,97, resultando numa economia orçamentária de 

R$5.063.397,41, o que evidencia a não utilização efetiva da totalidade dos 

créditos adicionais autorizados. 

 

Destaco que o Município de São Sebastião do Alto teve, no 

exercício sob exame, um resultado financeiro positivo de  

R$ 5.278.337,06, evidenciando que a abertura do crédito adicional, no valor de 

R$ 98.400,00, não prejudicou o equilíbrio financeiro do Município e a 

abertura deste crédito representou apenas 0,2% do orçamento final registrado 

no Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 de R$ 49.103.078,38. 
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Todavia, considero que a falha apontada deverá constar como 

item de ressalva com determinação, na conclusão do meu voto, para que a 

Administração Municipal cumpra o disposto no inciso VII do artigo 167 da 

Constituição Federal, quando da edição das próximas leis orçamentárias e suas 

respectivas alterações. 

 

Ressalto ainda que este Tribunal de Contas, em situações 

semelhantes a presente, tem adotado este posicionamento quando da emissão 

de Pareceres Prévios, conforme se verifica nos processos TCE/RJ nºs. 

204.777-6/12 (Piraí), 210.875-0/13 (Miguel Pereira), 209.766-4/13 (Barra do 

Piraí), 212.414-0/15 (Saquarema) e 212.455-4/15 (Guapimirim) – dentre outros. 

 

Quanto ao item 2: 

 
2) Não foram encaminhados documentos contábeis 

discriminando a parcela referente à despesa empenhada com 
recursos do FUNDEB referente à remuneração dos profissionais do 
magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, 
inviabilizando a verificação do cumprimento do artigo 22 da Lei 
Federal nº 11.494/07; 

 

Ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que 

efetivamente o Jurisdicionado não encaminhou demonstrativo contábil 

evidenciando, de forma apartada, os valores aplicados na remuneração do 

magistério do Município de São Sebastião do Alto, com recurso proveniente do 

FUNDEB. No entanto, esta falta não inviabiliza a análise do cumprimento do 

disposto no artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07, tendo em vista que o 

Jurisdicionado, em sua defesa encaminhou cópia dos anexos extraídos do 

SIGFIS - RREO 6º bimestre de 2014 (fl. 749), onde é possível vislumbrar os 

pagamentos dos profissionais do magistério da educação infantil, no valor de 

R$ 31.357,40 e, educação fundamental, no valor de R$ 3.277.731,00, 

totalizando o montante de R$ 3.309.088,40.  

 

Apuro que este Relatório foi encaminhado a esta Corte e 

protocolado sob o nº 203.964-0/15 cuja digitalização exponho a seguir: 
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Destaco que os valores evidenciados no RREO do 6º Bimestre de 

2014 guardam consonância com os demonstrativos contábeis encaminhados 

às fls. 542 e 554. 

 

Logo, considerando o total gasto com a remuneração dos 

profissionais do magistério do Município de São Sebastião do Alto, no montante 

de R$ 3.309.088,40 e o total dos recursos recebidos pelo Município a título de 

FUNDEB, que foi de R$ 3.390.914,21, apuro o seguinte percentual: 

 

PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

(A) Total registrado como pagamento dos profissionais do magistério 3.309.088,40 

(B) Dedução do Sigfis relativo aos profissionais do magistério  

(C) Dedução de restos a pagar de exercícios anteriores - magistério   

(D) Total apurado referente ao pagamento dos profissionais do 
magistério (A - B - C) 

3.309.088,40 

(E) Recursos recebidos do Fundeb 3.375.823,44 

(F) Aplicações financeiras do Fundeb 15.090,77 

(G) Complementação de recurso da União 0,00 

(H) Total dos recursos do Fundeb (E + F + G) 3.390.914,21 

(I) Percentual do Fundeb na remuneração do magistério do ensino 
básico (mínimo 60,00% - artigo 22 da Lei 11.494/07) (D/H)x100 

97,59% 

   Fonte: demonstrativo contábil de fls. 2129/2149, e Anexo 11 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 505. 

 

Deste modo o Município de São Sebastião do Alto cumpriu o 

limite mínimo de 60% de aplicação dos recurso do FUNDEB com o pagamento 

da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica no 

exercício de 2014, uma vez que aplicou 97,59% dos recursos com esta 

finalidade, sanando a irregularidade apurada. 

 

Corroborando esta análise, observo que o Relatório do 

Controlador Interno, Senhor Rafael Riguete Garcêz, à fl. 509, evidencia o 

mesmo percentual ora apurado. 
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Outro fato que entendo oportuno destacar é que o Município de 

São Sebastião do Alto, em exercícios pretéritos, tem gasto, quase a totalidade 

dos recursos recebidos do FUNDEB, com a remuneração dos profissionais do 

magistério, conforme a seguir demonstro: 

 

Exercício Processo TCE/RJ nº Percentual aplicado  

2013 206.701-5/14 88,10% 

2012 213.410-7/13 99,31% 

2011 205.030-3/12 79,97% 

 

 

Quanto ao item 3: 

 
 
3) Utilização de 93,77% dos recursos recebidos do Fundeb em 

2014, restando a empenhar 6,23%, em desacordo com o §2º do artigo 
21 da Lei n.º 11.494/07, que estabelece que somente até 5% dos 
recursos deste fundo poderão ser utilizados no 1º trimestre do 
exercício seguinte; 

 

Da análise dos extratos bancários do FUNDEB verifico que foram 

realizados depósitos nos dias 23, 30 e 31 de dezembro de 2014 totalizaram  

R$123.124,23, (fls. 346/347), bem como observo que, no Anexo 10 da Lei 

Federal nº 4.320/64, fl. 98, registra excesso de arrecadação na fonte FUNDEB, 

no montante de  R$ 396.417,35, fatos que dificultaram o cumprimento do 

disposto no referido diploma legal (art. 21 da Lei 11.494/07), restando 

prejudicada o cumprimento do empenhamento mínimo de 95%. 
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Assim, desconsiderando os recursos aportados nos últimos dias de 

dezembro de 2014, obtêm-se o seguinte resultado: 

                                                                                                            R$ 

Total das Receitas recebidas do FUNDEB no exercício de 2014, 

acrescida do total das receitas de aplicação financeira (A) 
3.390.914,21 

Exclusão da receita recebida nos dias 23, 30 e 31/12/2014 (B) (123.124,23) 

Total das receitas após exclusão (C) = (A – B) 3.267.789,98 

Despesa empenhada com recursos recebidos do FUNDEB no exercício de 

2014 (D) 

 

3.325.644,29 

Superávit Financeiro do Fundeb no exercício de 2013 (E) 145.966,07 

Total das despesas consideradas como gastos do FUNDEB no exercício de 

2014 (F) = (D – E) 
3.179.678,22 

Percentual atingido - mínimo = 95% (F)/C 97,30% 

 

Dessa forma, verifica-se que o gestor teria cumprido o percentual 

mínimo de 95%, caso não tivesse ocorrido o ingresso de recursos nos últimos 

dias do ano de 2014, no montante de R$ 123.124,23. 

 
Esclareço que situação semelhante foi apreciada nos processos 

TCE-RJ nos 208.122-7/14, (Santo Antônio de Pádua); 205.390-9/11 (Japeri), 

205.785-8/11 (Itaboraí), 213.812-3/15 (Cardoso Moreira), 214.361-1/15 

(Armação dos Búzios) e  212.456-8/15 (Mendes) que obtiveram do Plenário 

desta Corte parecer prévio favorável. 

 

Quanto aos itens 4  e 5: 

 
4) Foi apurada uma diferença de R$15.892,14 entre o saldo 

final da movimentação de recursos do Fundeb e o saldo financeiro 
conciliado, apontando para um saldo contábil inferior ao apurado na 
presente prestação de contas, o que representa a saída de recursos 
da conta do fundo sem a devida comprovação, descumprindo assim o 
disposto no artigo 21 c/c o artigo 23, inciso I da Lei Federal n.º 
11.494/07; 
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5) O superávit financeiro do exercício de 2014 apurado na 
presente Prestação de Contas (R$211.235,99) é superior ao 
registrado pelo município no respectivo Balancete do Fundeb 
(R$195.343,85), revelando a saída de recursos da conta do Fundeb, 
no montante de R$15.892,14, sem a devida comprovação, o que 
descumpre o disposto no artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei 
Federal n.º 11.494/07. 

 

Concordo com o Conselheiro Relator em determinar o 

ressarcimento à conta do FUNDEB, do valor de R$ 15.892,14 

(correspondente à diferença entre o superávit financeiro para o exercício 

de 2014, apurado nesta prestação de contas – R$ 211.235,99 e o 

superávit financeiro registrado pelo município no Balancete – 

R$195.343,85). Porém divirjo quanto à inclusão destes itens como 

irregularidades, podendo ser considerados ressalvas, uma vez não há 

comprovação, na presente prestação de contas, de que a diferença 

apurada foi utilizada em outra função que não fosse educação.  Tal falha 

pode ser corrigida com o ressarcimento à conta do FUNDEB. 

Entendo oportuno destacar, ainda, a imaterialidade da 

diferença apurada (R$ 15.892.14), tendo em vista que corresponde ao 

percentual de apenas 0,47% em relação ao total dos recursos recebidos 

a título de FUNDEB (R$ 3.390.914,21), e 0,48% do total das despesas 

realizadas com esses recursos (R$ 3.325.644,29). 

Ressalto que o Plenário desta Corte decidiu no mesmo sentido 

nas Prestações de Contas de Administração Financeiras processos 

TCE/RJ nºs 205.947-0/12 (Santo Antônio de Pádua), 205.392-9/12 

(Itatiaia), 210.987-9/13 (Tanguá), 207.874-5/14 (Engenheiro Paulo de 

Frontin). 
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PARECER PRÉVIO 

 

Diante do exposto e, 

 

Considerando, com fulcro no artigo 125, incisos I e II, da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de competência desta 

Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos Municípios 

para a final apreciação da Câmara; 

 

Considerando que o parecer prévio deve refletir a análise 

técnica das contas examinadas, ficando o seu julgamento sujeito às 

Câmaras Municipais; 

 

Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o 

parecer prévio do Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela 

Câmara dos Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores 

e ratificadores de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e 

geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o 

Município responsável, cujos processos pendem de exame por esta 

Corte de Contas; 

 

Considerando que a Lei Complementar Federal n.º 101/00 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal), impõe a adoção de medidas de caráter 

contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para a 

administração pública, direta, autárquica e fundacional, e para as 

empresas dependentes de recursos do Tesouro dos Municípios 

jurisdicionados; 
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Considerando que as Contas de Gestão do Prefeito, 

constituídas dos respectivos Balanços Gerais do Município e das 

demonstrações de natureza contábil foram elaboradas com observância 

às disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas; 

 

Considerando que foram realizadas audiências públicas 

avaliando o cumprimento das metas fiscais nos períodos de maio, 

setembro e fevereiro, em cumprimento ao disposto no § 4º, artigo 9º da 

Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

Considerando que os gastos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino atenderam ao disposto no artigo 212 da 

Constituição Federal e do artigo 22 da Lei nº 11.494/07 em relação às 

despesas com recursos do FUNDEB; 

 

Considerando que os gastos com pessoal encontram-se de 

acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00; 

 

Considerando a observância da Dívida Pública do Município 

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

101/00; 

 

Considerando que os gastos, com recursos próprios, com 

ações e serviços de saúde cumpriram o limite estabelecido pela Emenda 

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

 

Considerando a correta aplicação dos recursos dos royalties, 

em observância ao artigo 8º da Lei n.º 7.990/89; 

 



TCE/RJ 
PROCESSO N.º 213.881-4/15 
RUBRICA             FLS. 840 

 

 

Considerando o atendimento ao artigo 29-A da Constituição 

Federal pelo Poder Executivo;  

 

Face ao exposto e examinado, manifesto-me em desacordo 

com o Corpo Instrutivo, com o Ministério Público Especial e com o 

Conselheiro Relator junto a esta Corte de Contas, e 

 

VOTO: 

 

I – Pela Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à 

aprovação das contas dos Chefes do Poder Executivo do Município de 

COMENDADOR SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, SENHORES CARMOD 

BARBOSA BASTOS (de 01/01/2014 a 10/06/2014) e SENHOR MAURO 

HENRIQUE SILVA QUEIROZ CHAGAS (de 11/06/2014 a 31/12/2014), 

referentes ao exercício de 2014, com as seguintes RESSALVAS, 

DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES: 

 

 

RESSALVAS: 

 

1) Intempestividade na remessa da presente prestação de contas 

(em 16/04/2015), tendo em vista o prazo fixado no artigo 2º da Deliberação 

TCE-RJ n.º 199/96 e no art. 13 da Lei Orgânica Municipal; 

 

2) Foi encaminhada a publicação parcial da Lei nº 659/2014, que 

autorizou a abertura de créditos adicionais, sendo o Anexo da referida Lei 

encaminhado por cópia de documento que não guarda características de 

publicação em jornal de circulação ou eletrônico; 
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3) Não foi enviada a publicação dos decretos de abertura de créditos 

adicionais referentes aos valores de R$95.500,00 e R$259.907,58, conforme 

relação de decretos de créditos adicionais, fls. 61/62, em desacordo com inciso 

IV do artigo 3º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96; 

 

4) Abertura de crédito adicional especial fundamentado na LOA, 

através do Decreto nº 1510/14, quando se tratava, na verdade, de crédito 

adicional suplementar; 

 

5) A Lei no 658/14 não estabelece limite para a abertura de crédito 

adicional, tendo autorizado a abertura de crédito adicional suplementar pelo 

Decreto nº 1.505/14, no valor de R$ 98.400,00, contrariando o preceituado no 

inciso VII do artigo 167 da Constituição Federal de 1988; 

 

6) O valor do orçamento final apurado (R$47.711.478,38), com base 

nas publicações dos decretos de abertura de créditos adicionais, não guarda 

paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço orçamentário do relatório 

resumido da execução orçamentária relativo ao 6º bimestre (R$49.229.265,90) 

e com o registrado no Comparativo da despesa autorizada com a realizada 

consolidado – Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 (R$49.103.78,38); 

 

7) A despesa empenhada consignada no Comparativo da despesa 

autorizada com a realizada consolidado Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 –

(R$44.039.680,97) não confere com o montante consignado no. Anexo 12 da 

Lei Federal n.º 4.320/64 – Balanço orçamentário consolidado 

(R$43.179.314,74);  

 

8) A despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis 

(R$44.039.680,97) não confere com o montante consignado no Anexo 1 – 

Balanço orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária 

referente ao 6º bimestre (R$44.036.481,00); 
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9) Não cumprimento das metas dos resultados primário e nominal 

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, desrespeitando a exigência do 

inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

10) Quanto às inconsistências verificadas na elaboração do 

Demonstrativo da apuração do superávit/déficit financeiro que evidencia valores 

divergentes dos saldos do ativo e passivo financeiros, bem como registra 

lançamento de natureza não identificada; 

 

11) O valor do saldo patrimonial apurado no Anexo 14 – Balanço 

patrimonial consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (R$29.721.214,97) não 

guarda paridade com o patrimônio líquido do mesmo Anexo 14 

(R$29.810.852,27); 

 

12) O valor do resultado do exercício apontado no patrimônio líquido 

do Anexo 14 – Balanço patrimonial consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 

(R$-2,57) não guarda paridade com o resultado patrimonial consolidado no 

Anexo 15 – Demonstração das variações patrimoniais (R8.872.487,80); 

 

13) Divergência de R$398.935,53 entre o patrimônio líquido  apurado 

na presente prestação de contas (R$30.209.787,80) e o registrado no balanço 

patrimonial consolidado (R$29.810.852,27); 

 

14) Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos 

com educação e saúde, para fins de limite constitucional, utilizando como 

recurso a fonte próprios; 

 

15) Não há nos autos informação quanto à utilização do saldo a 

empenhar do Fundeb do exercício anterior, bem como não foi identificada a 

abertura de crédito adicional para tal fim; 
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16) Utilização de 93,77% dos recursos recebidos do Fundeb em 

2014, restando a empenhar 6,23%, em desacordo com o §2º do artigo 21 da 

Lei n.º 11.494/07, que estabelece que somente até 5% dos recursos deste 

fundo poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício seguinte; 

 

17) Foi apurada uma diferença de R$15.892,14 entre o saldo final da 

movimentação de recursos do Fundeb e o saldo financeiro conciliado, 

apontando para um saldo contábil inferior ao apurado na presente prestação de 

contas, o que representa a saída de recursos da conta do fundo sem a devida 

comprovação, descumprindo assim o disposto no artigo 21 c/c o artigo 23, 

inciso I da Lei Federal n.º 11.494/07; 

 

18) O superávit financeiro do exercício de 2014 apurado na presente 

Prestação de Contas (R$211.235,99) é superior ao registrado pelo município no 

respectivo Balancete do Fundeb (R$195.343,85), revelando a saída de 

recursos da conta do Fundeb, no montante de R$15.892,14, sem a devida 

comprovação, o que descumpre o disposto no artigo 21 c/c o inciso I do artigo 

23 da Lei Federal n.º 11.494/07. 

 

19) Quanto à não comprovação da realização da audiência pública 

que deveria ter sido promovida pelo gestor do SUS nos períodos de 

fevereiro/2014 e maio/2014, indicando que as mesmas não foram realizadas, 

em descumprimento ao disposto no § 5º e caput do artigo 36 da Lei 

Complementar Federal n.º 141/12; 

 

20) O Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 Consolidado não 

evidencia a transferência da cota-parte da compensação financeira do Estado 

(25%). 
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DETERMINAÇÕES: 

 

1) Observar a remessa da prestação de contas no prazo 

estabelecido no artigo 2º da Deliberação TCE-RJ no 199/96 e no art. 136 da Lei 

Orgânica Municipal; 

 

2) Observar o envio das publicações completas de todas as leis 

autorizativas de abertura de crédito adicional, nelas incluindo os eventuais 

anexos, com vistas a possibilitar a análise do cumprimento do inciso V do artigo 

167 da Constituição Federal de 1988; 

 

3) Observar o envio das publicações dos decretos de abertura de 

créditos, de acordo com inciso IV do artigo 3º da Deliberação TCE-RJ n.º 

199/96; 

 

4) Observar a correta indicação do tipo de crédito, uma vez que com 

base na Lei Orçamentária Anual só pode ocorrer a abertura de crédito 

suplementar, em cumprimento ao estabelecido no inciso V, artigo 167 da 

Constituição Federal; 

 

5) Promover abertura de créditos adicionais com 

estabelecimento do respectivo limite, em cumprimento ao disposto no 

inciso VII do artigo 167 da CRFB/88; 

 

6) 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 1 – Balanço orçamentário do relatório 

resumido da execução orçamentária relativo ao 6º bimestre e com os 

demonstrativos contábeis consolidados, em face do disposto no artigo 85 da Lei 

Federal n.º 4.320/64; 
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7) Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada 

registrada no Anexo 12 da Lei Federal n.º 4.320/64 – Balanço orçamentário 

consolidado e no Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 – Comparativo da 

despesa autorizada com a realizada consolidado, em atendimento ao artigo 85 

da Lei n.º 4.320/64; 

 

8) Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada 

registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço orçamentário 

do relatório resumido da execução orçamentária referente ao 6º bimestre, em 

atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64; 

 

9) Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas previstas 

no anexo de metas fiscais, em face do que estabelece o inciso I do artigo 59 da 

Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

10) Observar o correto registro dos saldos do superávit/déficit 

financeiro apurados ao final do exercício quando da elaboração do 

demonstrativo do superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, 

conforme dispõe a Portaria STN nº 634/13 c/c a Portaria STN nº 700/14; 

 

11) Observar a consonância entre o saldo patrimonial apurado e o 

patrimônio líquido do balanço patrimonial, em atendimento ao artigo 85 da Lei 

n.º 4.320/64; 

 

12) Observar a consonância entre o resultado do exercício apontado 

no patrimônio líquido do Anexo 14 – Balanço patrimonial consolidado da Lei 

Federal n.º 4.320/64 e o resultado patrimonial consolidado no Anexo 15 – 

Demonstração das variações patrimoniais, em atendimento ao artigo 85 da Lei 

n.º 4.320/64; 

 

13) Observar o correto registro contábil da movimentação 

patrimonial, em atendimento à Portaria STN n° 634/13; 
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14) 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 n.º 141/12; 

 

15) Observar o disposto no disposto no §2º do artigo 21 da Lei 

11.494/07, procedendo a abertura do crédito, tendo como fonte o superavit 

financeiro do Fundeb, no primeiro trimestre do exercício imediatamente 

subsequente ao do ingresso dos recursos; 

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

estabelece que os recursos recebidos do FUNDEB sejam utilizados no 

exercício financeiro em que lhes forem creditados, podendo ser utilizado no 

primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, até 5% destes 

recursos; 

 

17) Adotar providências no sentido de aprimoramento dos controles 

financeiros da conta FUNDEB com vistas ao cumprimento do artigo 21 da Lei 

Federal nº 11.494/07 c/c o artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64: 

 

18)  Para providenciar o ressarcimento, no valor de R$15.892,14 

com recursos ordinários, à conta do Fundeb, a fim de se resgatar o equilíbrio 

financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07, 

especialmente do seu artigo 21; 

 

19) Para que o Executivo Municipal comprove a realização das 

audiências públicas promovidas pelo gestor do SUS, em obediência ao § 5º e 

caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12; 
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20) Fazer constar separadamente no Anexo 10 da Lei Federal nº 

4.320/64 as receitas provenientes de transferências do Estado, em atenção aos 

ditames da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/01 c/c artigo 85 da Lei 

Federal n.º 4.320/64. 

 

RECOMENDAÇÃO: 

 

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, 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 de SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, 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 – Pela COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da 

Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a Sra. Rosângela Pereira Borges do Amaral 

Rodrigues, atual Prefeita Municipal de SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, na forma 

do artigo 26 e incisos do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela 

Deliberação TCE-RJ nº 167/92, para que seja ALERTADA: 

 

- Para providenciar o ressarcimento, no valor de R$15.892,14 com 

recursos ordinários, à conta do Fundeb, a fim de se resgatar o equilíbrio 

financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07, 

especialmente do seu artigo 21. 

 

 

 

GC-6,                de                                            de 2015. 

 

 

 

DOMINGOS BRAZÃO 

CONSELHEIRO REVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mms/mtf/llf 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

SEBASTIÃO DO ALTO– PODER EXECUTIVO 

 

PROCESSO NO 213.881-4/15 

EXERCÍCIO DE 2014 

PREFEITOS: SENHOR CARMOD BARBOSA BASTOS (de 01/01/2014 a 

10/06/2014) e SENHOR MAURO HENRIQUE SILVA QUEIROZ CHAGAS (de 

11/06/2014 a 31/12/2014) 

 

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 artigo 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 São Sebastião do 

Alto, de responsabilidade do SENHOR CARMOD BARBOSA BASTOS (de 

01/01/2014 a 10/06/2014) e do SENHOR MAURO HENRIQUE SILVA 

QUEIROZ CHAGAS (de 11/06/2014 a 31/12/2014), relativas ao Exercício de 

2014, 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 da pela Emenda Constitucional nº 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 seu julgamento 

sujeito às Câmaras Municipais; 

 

CONSIDERANDO que as Contas de Gestão do Prefeito, 

constituídas dos respectivos Balanços Gerais do Município e das 

demonstrações de natureza contábil foram elaboradas com observância às 

disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas; 

 

CONSIDERANDO que foram devidamente demonstradas as metas 

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 59, inciso I 

da Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

CONSIDERANDO que foram realizadas audiências públicas 

avaliando o cumprimento das metas fiscais nos períodos de maio, setembro e 

fevereiro, em cumprimento ao disposto no § 4º, artigo 9º da Lei Complementar 

Federal n.º 101/00; 

 

CONSIDERANDO que os gastos na manutenção e desenvolvimento 

do ensino atenderam ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal e do 

artigo 22 da Lei nº 11.494/07 em relação às despesas com recursos do 

FUNDEB; 
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CONSIDERANDO que os gastos com pessoal encontram-se de 

acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 

Federal n.º 101/00; 

 

CONSIDERANDO a observância da Dívida Pública do Município aos 

termos da Resolução n.º 40/01, c/c a Lei Complementar Federal n.º 101/00; 

 

CONSIDERANDO que os gastos, com recursos próprios, com ações 

e serviços de saúde cumpriram o limite estabelecido pela Emenda 

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

 

CONSIDERANDO a correta aplicação dos recursos dos royalties, em 

observância ao artigo 8º da Lei n.º 7.990/89; 

 

CONSIDERANDO o atendimento ao artigo 29-A da Constituição 

Federal pelo Poder Executivo;  
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RESOLVE: 

 

Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas de 

Governo do Poder Executivo do Município de SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, 

referentes ao Exercício de 2014, de responsabilidade do SENHOR CARMOD 

BARBOSA BASTOS (de 01/01/2014 a 10/06/2014) e do SENHOR MAURO 

HENRIQUE SILVA QUEIROZ CHAGAS (de 11/06/2014 a 31/12/2014), com as 

RESSALVAS, DETERMINAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, COMUNICAÇÕES, 

constantes do Voto. 

 

SALA DAS SESSÕES,           de                                   de 2015. 

 

 

CONSELHEIRO JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR 

PRESIDENTE  

 

 

DOMINGOS BRAZÃO 

CONSELHEIRO-REVISOR 

 

 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 


