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I - ANÁLISE SÓCIOECONÔMICA DO MUNICÍPIO
Trata o presente processo da Prestação de Contas de Gestão do chefe do
Poder Executivo do município de Seropédica, relativas ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade do Prefeito, Sr. Alcir Fernando Martinazzo, apresentadas a este
Tribunal de Contas, para emissão de parecer prévio, conforme previsto no artigo
125, incisos I e II da Constituição Estadual.
Antes de proceder ao exame dessas contas, apresentarei uma análise
socioeconômica do município de Seropédica.
O estudo tem por objetivo analisar o desenvolvimento do município de
Seropédica de forma a identificar e contextualizar sucessos e possíveis fragilidades
gerenciais, administrativas e necessidade de apoio técnico e de gestão, no intuito
de contribuir com o processo de aperfeiçoamento do poder público com o objetivo
de atender melhor à sociedade.
Utilizando-se dados disponibilizados pelo SISTN da Secretaria do Tesouro
Nacional, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD/IPEA/FJP, pela Fundação IBGE, pelo INEP/IDEB e pelo Sistema Nacional
de Informação sobre Saneamento - SNIS do Ministério das Cidades, analisou-se o
desenvolvimento humano do município de Seropédica.
Seropédica possui área territorial de 283,762 km² e população de 78.186
habitantes, segundo o Censo 2010, desta feita, a sua densidade demográfica é de
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275,53 habitantes por km², sendo 51% da população do sexo feminino e 49% do
masculino.
O município se situa na Região Metropolitana do Estado, e 82% da sua
população está na área urbana.
Em Seropédica, 87% da sua população total é alfabetizada.

Análise das Receitas e das Despesas de Seropédica
QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Receitas Realizadas 2012
Especificação das Receitas
1 - Receitas Tributárias ( 1.1 + 1.2 + 1.3 )

R$

%

25.107.964,21

16,95

2.388.126,55

1,61

18.905.745,88

12,77

1.3 - Demais Tributárias

3.814.091,78

2,58

2 - Receitas de Contribuições ( 2.1 + 2.2 )

3.263.498,32

2,20

2.1 - Contribuições p/RPPServidor

2.371.519,95

1,60

891.978,37

0,60

1.676.093,65

1,13

4 - Receita Agropecuária

0,00

0,00

5 - Receita Industrial

0,00

0,00

6 - Receitas De Serviços

0,00

0,00

123.724.777,27

83,54

7.1 - Transferências Da União

57.845.665,78

39,06

7.1.1 - FPM

21.896.491,76

14,79

7.1.2 - Cota-Parte Royalties p/Comp. Financ. p/Produção Petróleo

9.272.010,23

6,26

7.1.3 - Cota-Parte Royalties pela Participação Especial

1.377.887,87

0,93

1.1 - IPTU
1.2 - ISSQN

2.2 - Demais Rec. De Contribuições
3 - Receita Patrimonial

7 – Transferências Correntes ( 7.1 + 7.2 + 7.3 )

7.1.4 - Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

13.058.829,80

8,82

7.1.5 - Transf Rec. Fundo Nac. Desenvolv. Educação - FNDE

8.051.781,05

5,44

7.1.6 - Demais Transf. Da União

4.188.665,07

2,83

7.2 - Transferências Do Estado

29.649.589,99

20,02

7.2.1 - Cota-Parte do ICMS

22.585.294,56

15,25

7.2.2 - Cota-Parte do IPVA

2.572.159,11

1,74

7.2.5 - Demais Transf. Do Estado

4.492.136,32

3,03

7.3 - Transferências. Do FUNDEB

36.229.521,50

24,46

8 - Outras Receitas Correntes
9 - Total das Receitas Correntes (1+2+3+4+5+6+7+8)
10 - Total das Receitas de Capital
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11 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

299.109,93

0,20

12 - Receitas de Capital Intra-Orçamentárias

0,00

0,00

9.376.534,06

6,33

148.097.051,56

100,00

13 - Deduções da Receita Corrente para o FUNDEB
14 - Total das Receitas (9+10+11+12-13)
Fonte: SISTN - Secretaria do Tesouro Nacional

Nota-se pelo quadro total das receitas realizadas em 2012, que Seropédica
é muito dependente das receitas de transferências de outras esferas de Governo,
sejam do Estado, da União ou do FUNDEB. Essas receitas representaram 83,54%
do total da sua arrecadação.

Receitas Realizadas 2012

Analisando a composição das receitas com base nos dados apresentados,
pode-se destacar:
1 - Da arrecadação municipal, o imposto pela prestação de serviços de
qualquer natureza – ISSQN, que tem peso de 12,77%.
2 – Das transferências da União, o FPM (14,79%), a cota-parte dos royalties
e participação especial pela produção de petróleo, (7,19%), o repasse do SUS
(8,82%) e o FNDE (5,44%).
3 – Das transferências do Estado, o ICMS (15,25%).
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4 – Por fim, Seropédica recebeu do FUNDEB para aplicar nas despesas
com educação, o valor de R$ 36.229.521,50 e contribuiu para a formação desse
Fundo, com o valor de R$ 9.376.534,06 gerando uma diferença positiva da ordem
de R$ 26.852.987,44 para os cofres do município.

QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Despesas Liquidadas 2012
Especificação das Despesas Empenhadas

R$

%

1 - Pessoal + Enc. Sociais ( 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)

74.784.244,32

52,72

1.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

41.477.912,41

29,24

1.2 - FGTS

602.129,22

0,42

1.3 - Contribuições Previdenciárias - INSS

573.700,46

0,40

3.773.492,62

2,66

0,00

0,00

22.458.253,19

15,83

3.136.426,00

2,21

292.046,61

0,21

2.470.283,81

1,74

1.4 - Plano de Seg. Soc. do Servidor - Pessoal Ativo
1.5 - Contribuição Patronal p/RPPS Intraorçamentária
1.6 - Contratação por Tempo Determinado
1.7 - Aposentadorias e Reformas
1.8 - Pensões
1.9 - Outras Desp. c/Pessoal e Enc. Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida

2.244,32

0,00

3 - Outras Despesas Correntes ( 3+1+3.2+3.3+3.4 )

50.846.655,47

35,85

3.1 - Material de Consumo

10.086.534,45

7,11

7.290.240,02

5,14

32.585.694,64

22,97

884.186,36

0,62

125.633.144,11

88,57

14.365.200,28

10,13

3.2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.4 - Demais Outras Desp. Correntes
4 - Total Despesas Correntes ( 1+2 +3 )
5 - Investimentos
6 - Amortização da Dívida

1.843.825,95

1,30

7 - Total Despesas de Capital ( 5+6 )

16.209.026,23

11,43

8 - Despesa Total ( 4+7 )

141.842.170,34

100,00

Fonte: SISTN - Secretaria do Tesouro Nacional
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Despesas Liquidadas 2012

Verifica-se que as despesas liquidadas com pessoal e encargos sociais
representaram 52,72% do total dessas despesas, enquanto as despesas com
investimentos foram de apenas 10,13% desse total.
Nota-se também que, das despesas liquidadas, Seropédica despendeu
15,83% na rubrica contratação de serviços por tempo determinado e 5,14% com a
rubrica outros serviços de terceiros – pessoa física.
QUADRO DE DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO

Despesas Por Função de Governo – 2012
Especificação das Despesas Liquidadas

R$

%

4.147.986,29

2,92

20.725.058,11

14,61

Assistência Social

2.603.687,72

1,84

Previdência Social

4.110.661,63

2,90

Saúde

30.713.901,40

21,65

Educação

59.999.865,89

42,30

Urbanismo

12.308.122,51

8,68

7.232.886,79

5,10

141.842.170,34

100,00

Legislativa
Administração

Demais Funções
Total das Despesas Por Função
Fonte: SISTN - Secretaria do Tesouro Nacional
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Despesas Por Função de Governo - 2012

Analisando as despesas liquidadas por função, destaca-se que Seropédica,
comprometeu 21,65% do total das suas despesas com a função saúde, 42,30%
desse total com a função educação e 8,68% com a função de urbanismo.

Análise do Desenvolvimento Humano de Seropédica
Em julho de 2013 foram divulgados os dados do Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM) – 2010 para todos os municípios do Brasil.
Esse índice é um parâmetro geral, sintético, do desenvolvimento humano
municipal, identificando o progresso a partir de três dimensões: renda, longevidade
e educação. O IDHM busca aferir o bem estar da população. Quantifica a qualidade
de sua educação, saúde, saneamento e infraestrutura. Varia de 0 a 1. Quanto mais
alto, maior o desenvolvimento humano.
O IDHM tem a seguinte classificação:
Classificação

Faixa de classificação

Muito Alto

0,8 a 1,0

Alto

0,7 a 0,799

Médio

0,6 a 0,699

Baixo

0,5 a 0,599

Muito Baixo

0,0 a 0,499
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

No ano de 2010, o IDHM do Município de Seropédica foi calculado em
0,713. Portanto, o município está situado na faixa de IDHM Alto.
IDHM do Brasil, Estado RJ e Seropédica
IDHM

1991

2000

2010

Seropédica

0,450

0,625

0,713

Estado RJ

0,573

0,664

0,761

Brasil

0,493

0,612

0,727

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

Embora o IDHM do município continue menor que os IDHM do Brasil e do
Estado, entre 1991 e 2010 Seropédica teve um incremento no seu IDHM de
58,44%, acima da média de crescimento nacional (47,46%) e acima da média de
crescimento estadual (32,81%).
Seropédica ocupa a 41ª posição no ranking do IDHM no estado. Em relação
aos 5.565 municípios do Brasil, está na posição 1.514ª.
Comparativo da Evolução do IDHM
Seropédica, Estado do Rio de Janeiro e Brasil

Educação
Aos municípios cabe atuar prioritariamente no ensino fundamental e na
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educação infantil. Em Seropédica, segundo dados do IBGE em 2012, existem
2.226 crianças matriculadas no ensino pré-escolar, 14.488 crianças matriculadas
no ensino fundamental e 3.894 jovens matriculados no ensino médio.
No IDHM, o segmento educação é medido pela escolaridade da população
adulta e pelo fluxo escolar da população jovem. Nesse segmento, é medido o
acesso ao conhecimento pela escolaridade e frequência, mas não são medidos os
progressos na qualidade de ensino, verificados por outros indicadores como o
IDEB.
Criado para medir a qualidade das escolas e das redes de ensino, em
relação ao nível de aprendizado, de repetência e de frequência dos alunos, o IDEB
é utilizado para identificar onde se apresentam as maiores fragilidades no
desempenho escolar e onde é necessário maior apoio técnico financeiro e de
gestão.
As metas do IDEB são projetadas para os alunos das fases iniciais (quarta
série/ quinto ano) e finais (oitava série/nono ano) do ensino fundamental e para os
alunos da fase final (terceiro ano) do ensino médio.
O País tem como meta alcançar, em 2022, o patamar de nota 6 no IDEB.

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB
Quarta série/Quinto ano do ensino fundamental
Notas do IDEB
Observado
Meta projetada

2007

2009

2011

3,6
3,2

3,7
3,6

4,3
4,0

Fonte: INEP/IDEB

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB
Oitava série/Nono ano do ensino fundamental
2007

2009

2011

Observado

3,7

3,5

3,7

Meta projetada

3,6

3,7

4,0

Notas do IDEB

Fonte: INEP/IDEB

Nota-se que na rede pública de ensino municipal, o IDEB observado para os
anos iniciais do ensino fundamental vem se mostrando em constante crescimento
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tendo suplantado as metas projetadas em todo o período analisado. Já o IDEB
observado para os anos finais, tem crescimento estagnado no período analisado e
não tem conseguido atingir as metas estabelecidas, com exceção do ano de 2007.
Em relação ao IDHM Educação, no ano de 2010, o índice do município de
Seropédica foi calculado em 0,648. Portanto, para a variável Educação, o município
está situado na faixa de IDHM médio.
IDHM – Educação
IDHM Educação

1991

2000

2010

Seropédica

0,264

0,423

0,648

Estado RJ

0,392

0,530

0,675

Brasil

0,279

0,456

0,637

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

Entre 1991 e 2010, Seropédica teve um incremento no seu IDHM Educação
de 145%, acima da média de crescimento nacional (128%) e o dobro da média de
crescimento estadual (72%).
Educação é o componente que, em termos absolutos, mais avançou no
índice nacional e no índice de Seropédica, desempenho decorrente do aumento do
fluxo escolar de crianças e jovens.
Educação, no entanto, ainda é o subíndice que apresenta o menor valor
absoluto, apontando a necessidade de maiores e melhores investimentos nesta
área que, apesar dos avanços, puxa para baixo o IDHM médio nacional e
municipal.
Comparativo da Evolução do IDHM Educação
Seropédica, Estado do Rio de Janeiro e Brasil
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Crianças e Jovens
A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado
determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade
escolar do município e compõe o IDHM Educação.
Frequência na escola e formação em %
Frequência e curso completo

1991

2000

2010

% de 5 a 6 anos frequentando a escola

40,45

76,42

95,21

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ens.fundamental

31,99

56,9

81,87

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo

15,77

28,63

50,05

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo

10,92

17,51

48,95

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo

29,81

37,64

57,19

% de 18 anos ou mais com ensino médio completo

13,99

18,88

37,17

Em 1991, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola que era de
40,45%, apresentou grande incremento, pois passou para 95,21% em 2010, mas
não atingiu, ainda, a totalidade desta população.
O percentual de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do
ensino fundamental melhorou muito, passando de 31,99% em 1991 para 81,87%
em 2010.
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Verifica-se, através da análise dos dados para as outras faixas de idade, que,
felizmente para a juventude de Seropédica, também tem ocorrido crescimento no
percentual de jovens formados nos ensinos fundamental e médio.
Em 2010, 48,95% dos jovens com idade entre 18 e 20 anos tinham
completado o ensino médio.
Ensino Fundamental
Frequência escolar de 6 a 14 anos em 2010
Frequência

%

Não frequenta

2,52

Fundamental sem atraso

55,00

Fundamental com um ano de atraso

20,18

Fundamental com dois anos de atraso

18,98

Outros

3,31

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

Ensino Fundamental
Frequência escolar de 6 a 14 anos em 2010

Constata-se que ainda existem 2,52% das crianças de 6 a 14 anos fora da
escola.
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Entre as crianças de 6 a 14 anos de idade, 55% estavam cursando o ensino
fundamental regular sem atraso no ano de 2010 e 39,16% das crianças dessa
mesma idade tinham 1 ou 2 anos de atraso escolar.
Ensino Médio
Frequência escolar de 15 a 17 anos em 2010
Frequência

%

Não frequenta

11,06

No ensino médio sem atraso

26,29

No ensino médio com um ano de atraso

9,53

No ensino médio com dois anos de atraso

2,62

Frequentando o fundamental

35,45

Outros

15,05

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

Ensino Médio
Frequência escolar de 15 a 17 anos em 2010

Nota-se que existem ainda 11,06% de jovens entre 15 e 17 anos que não
frequentam escola.
Entre os jovens dessa faixa etária, apenas 26,29% estavam cursando o
ensino médio regular sem atraso no ano de 2010 e 12,15% dos jovens dessa
mesma idade tinham 1 ou 2 anos de atraso escolar.
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Observa-se ainda, que 35,45% dos jovens desta faixa etária ainda estão
frequentando o ensino fundamental.
Taxa de analfabetismo
A taxa de analfabetismo é um índice importante que deve ser igual a zero.
Em 2010, 57,19% da população de 18 anos ou mais de idade tinha
completado o ensino fundamental e 37,17% o ensino médio. No Estado do Rio de
Janeiro, 64,65% e 45,55% respectivamente. Esse indicador reflete o peso das
gerações mais antigas e de menos escolaridade.
A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 10
pontos percentuais nas últimas duas décadas, se situando em 2010 em 6,28%. No
Estado do Rio de Janeiro (4,47%) e no Brasil (10,19%).
Analfabetismo na população jovem de Seropédica
Taxa de analfabetismo - de 11 a 14 anos de idade
1991

2000

2010

Estado RJ

10,64
5,35

3,23
1,89

2,47
1,76

Brasil

14,62

5,03

3,24

Analfabetismo
Seropédica

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

Taxa de Analfabetismo
11 a 14 Anos
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No município de Seropédica, a queda da taxa de analfabetismo na faixa
etária de 11 a 14 anos tem sido acentuada, mas ainda é maior que a taxa do
Estado, embora menor que a taxa do Brasil.
Já, como vemos na tabela a seguir, para a faixa de 15 anos ou mais de
idade, embora menor que a taxa do Brasil, ela ainda está muito alta, sendo bem
maior que a do Estado.
Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade
Analfabetismo

1991

2000

2010

Seropédica

15,77

8,36

5,90

Estado RJ

9,29

6,22

4,27

19,40

12,94

9,61

Brasil
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJ

Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade
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Saúde
No IDHM, o segmento longevidade é medido pela esperança de vida ao
nascer. Essa esperança de vida ao nascer considera as taxas de mortalidade das
diferentes faixas etárias daquela localidade, além de sintetizar as condições
sociais, de saúde e de salubridade daquele município.
IDHM – Longevidade
Longevidade

1991

2000

2010

Seropédica

0,668

0,726

0,805

Estado RJ

0,690

0,740

0,835

Brasil

0,662

0,727

0,816

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

Comparativo da Evolução do IDHM Longevidade
Seropédica, Estado do Rio de Janeiro e Brasil
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No ano de 2010, o IDHM Longevidade do município de Seropédica foi
calculado em 0,805. Portanto, para a variável Longevidade, o município está
situado na faixa de IDHM muito alto.
Entre 1991 e 2010, Seropédica teve um incremento no seu IDHM
Longevidade de 21%, igual ao crescimento estadual (21%) e quase igual ao
crescimento nacional (23%).
Fecundidade, esperança de vida ao nascer e Mortalidade
Fecundidade, esperança de vida e mortalidade

1991

2000

2010

Fecundidade total (filhos por mulher)

2,68

2,58

1,77

Esperança de vida ao nascer (em anos)

65,08

68,54

73,3

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos)

34,20

21,40

16,50

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos)

39,05

24,29

18,60

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

Em duas décadas, a taxa de fecundidade caiu de 2,68 filhos por mulher
para 1,77. Já é menor que a taxa do Brasil (1,89), porém ainda é maior que a do
Estado do Rio de Janeiro (1,68).
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em
Seropédica ainda é muito alta, 16,50 óbitos para cada mil crianças nascidas vivas.

Ela é quase igual à taxa do Brasil (16,70) e maior que a do Estado (14,15).
Entretanto, já está adequada aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das
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Nações Unidas, segundo os quais a mortalidade infantil para o Brasil deve estar
abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.
A mortalidade até 5 anos de idade foi reduzida, passando de 39,05 por mil
nascidos vivos em 1991 para 18,60 por mil nascidos vivos em 2010.
A esperança de vida ao nascer é um indicador utilizado para compor a
dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).
Em Seropédica, a esperança de vida ao nascer aumentou 8 anos nas últimas duas
décadas, passando de 65,08 anos em 1991 para 73,3 anos em 2010. Em 2010, a
esperança de vida ao nascer média para o estado é de 75,1 anos e, para o país, de
73,9 anos.
Renda e Trabalho
No IDHM, o segmento renda é medido pela renda média mensal per capita
dos indivíduos residentes no município. Esse indicador verifica, dentro de um lapso
temporal, a capacidade da população de adquirir determinados bens e serviços
com vistas a suprir suas necessidades básicas de sobrevivência.
Renda
Em 2010, segundo dados do IBGE, o PIB do município per capita a preços
correntes foi de R$ 10.904,39. Já a renda per capita, evoluiu de R$ 307,02 em
1991 para R$ 604,82 em 2010, segundo os dados demonstrados na tabela abaixo.
Evolução da renda per capita
Renda
Renda per capita (em R$)

1991

2000

2010

307,02

471,07

604,82

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

No ano de 2010, em Seropédica, o rendimento médio dos ocupados com 18
anos ou mais foi de R$ 1.033,59, sendo inferior ao rendimento médio no Estado
que foi de R$ 1.569,99 e do Brasil que foi R$ 1.296,19.
No ano de 2010, o IDHM Renda do município de Seropédica foi calculado em
0,695. Portanto, para a variável Renda, o município está situado na faixa de IDHM
médio.
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IDHM – Renda
IDHM Renda

1991

2000

2010

Seropédica

0,586

0,655

0,695

Estado RJ

0,696

0,745

0,782

Brasil

0,647

0,692

0,739

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

Comparativo da Evolução do IDHM Renda
Entre 1991 e 2010, Seropédica teve um incremento no seu IDHM Renda de
18,6%, acima da média de crescimento nacional (14%) e também acima da média
de crescimento estadual (12%).
Trabalho
Em Seropédica, segundo dados do censo de 2010 do IBGE, existem 807
empresas atuantes. Essas empresas proporcionam empregos para um total de
12.805 pessoas, sendo que 11.743 delas são assalariadas. O salário médio mensal
recebido por esses trabalhadores é de 4,0 salários mínimos regionais.
O rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares urbanos é de
R$ 2.023,55 e o rendimento nominal médio mensal dos domicílios rurais é de R$
1.573,00.

Taxa de Atividade e de Desocupação
18 anos ou mais
Taxa %
De atividade
De desocupação
Grau de formalização dos ocupados

2000

2010

63,84
18,60
49,51

65,88
11,33
56,11

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

A taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual
dessa população que é economicamente ativa) teve um incremento de 2 pontos
percentuais nos últimos 10 anos.
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A taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população
economicamente ativa que está desocupada) aponta uma queda na taxa de
desemprego de 7 pontos percentuais no período de 2000 a 2010, no município de
Seropédica.
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 4,32%
trabalhavam no setor agropecuário, 2,17% na indústria extrativa mineral, 8,16% na
indústria de transformação, 11,95% no setor de construção, 1,1% nos setores de
utilidade pública, 15,63% no comércio, 50,29% no setor de serviços e 6,38% em
outros setores não devidamente identificados.
O grau de formalização dos ocupados aumentou pouco na última década,
sendo que 44% dos ocupados ainda se encontram sem qualquer vínculo com
algum instituto de seguridade. Seropédica, nesse quesito, está em pior posição
quando comparado com a situação nacional e estadual. No Brasil, esse número é
40% e no Estado do Rio de Janeiro 33%.
Habitação e Saneamento
O consumo médio per capita de água, apontado no Sistema Nacional de
Informação sobre Saneamento do Ministério das Cidades, é de 260,50 litros por dia
por habitante em Seropédica, quantidade muito superior à média nacional (162,6
litros/d/hab) e também superior à média estadual (237,8 litros/d/hab).
Fornecimento de água e coleta de esgoto
População
Atendida com fornecimento de água
Atendida com fornecimento de esgoto

%
69,58
31,13

Fonte: SNIS do Ministério das Cidades

Apenas 69,58% da população de Seropédica tem abastecimento de água
nas suas residências e somente 31,13% dessa mesma população tem seu esgoto
coletado. Agora, o percentual de esgoto gerado tratado no município, é
absolutamente zero.
Quanto ao recolhimento de lixo e ao fornecimento de energia elétrica,
observa-se que 94,90% dos domicílios da sua área urbana, que é de 82% do total
da cidade, são servidos de coleta de lixo e que 99,97% da totalidade dos domicílios
do município são servidos de energia elétrica, segundo os dados do
PNUD/IPEA/FJP/2013.
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Vulnerabilidade social
O índice de Gini varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total
igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa
desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar.

Pobreza e Desigualdade em Seropédica
Índice de Gini

1991

2000

2010

Brasil

0,63

0,64

0,60

Estado do RJ

0,61

0,60

0,59

Seropédica

0,51

0,54

0,47

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

Índice de Gini

Nota-se, pelos índices de Gini, que a pobreza e desigualdade no município
ainda existem e são altas. Nas duas últimas décadas teve uma pequena queda de
8%. Entretanto, nota-se pelos índices, que a desigualdade existente na população
do município de Seropédica é menor que a desigualdade existente na população
do Estado do Rio e na população do Brasil.
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População Extremamente Pobre
A extrema pobreza em Seropédica (medida pela proporção de pessoas com
renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de
2010) caiu aproximadamente 15 pontos percentuais, passando de 18,13% em 1991
para 3,81% em 2010. Esse número na população de Seropédica, já é menor que a
existente na população do Brasil. Entretanto, ainda é bem maior que a existente
dentro do Estado do Rio.

População Extremamente Pobre em %
Extremamente Pobre

1991

2000

2010

Brasil

18,64

12,48

6,62

7,24

3,64

1,98

18,13

6,11

3,81

Estado do RJ
Seropédica

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

População Extremamente Pobre

População Pobre
A proporção de pobres representa a proporção de indivíduos com renda
domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 140,00 em reais de agosto de 2010. Em
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1991, representava 43% da população, no ano de 2010, apesar de grande queda, a
pobreza ainda atinge quase 14% da população.
Em Seropédica, esse número é quase o dobro do calculado para a
população do Estado do Rio de Janeiro. Ele quase se iguala ao calculado para a
população do Brasil.
População Pobre em %
1991
38,2
22,9
43,2

População Pobre
Brasil
Rio de Janeiro
Seropédica

2000
27,9
13,6
20,9

2010
15,2
7,2
13,9

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

População Pobre

População Vulnerável à Pobreza
Em 1991, 73% da população do município se encontrava vulnerável à
pobreza. Passados vinte anos, quase 35% da população ainda permanecem assim.
População Vulnerável à Pobreza em %
População Vulnerável à Pobreza
Brasil
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Estado do RJ
Seropédica

45,76
73,30

32,56
47,76

22,26
34,67

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/PNUD/IPEA/FJP

População Vulnerável à Pobreza

Nota-se, pelos índices, que a pobreza e a desigualdade no município ainda
existem, mas têm tido queda nas últimas duas décadas.
Promover de forma equilibrada o desenvolvimento de um município é um
desafio e tanto para a gestão publica. Garantir que renda, educação e saúde
melhorem continuamente é a maneira mais justa e eficaz de diminuir a
desvantagem das populações vulneráveis em relação às que vivem em áreas
prósperas urbanizadas. Fazer isso sem frear o aumento geral da qualidade de vida
do município torna a tarefa ainda mais complexa. Daí a importância de uma boa
administração e de um eficiente controle interno e externo.
Cabe destacar que as inconsistências de registro verificadas no cotejo das
informações enviadas pelo município à Secretaria do Tesouro Nacional com as
informações contábeis constantes do presente processo, serão abordadas na
conclusão de meu voto.
Feita essa breve digressão sobre o contexto socioeconômico do município,
passo ao exame específico das contas de gestão do chefe do Poder Executivo do
município de Seropédica, relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do
Prefeito, Sr. Alcir Fernando Martinazzo, apresentadas a este Tribunal de Contas,
para emissão de parecer prévio, conforme previsto no artigo 125, incisos I e II da
Constituição Estadual.
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II - INTRODUÇÃO
As presentes contas deram entrada neste Tribunal em 15.04.13, portanto,
de forma tempestiva, conforme fixado no art. 2º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96,
uma vez que a Lei Orgânica não dispõe de forma diversa.
Segundo dados existentes no Sistema de Controle e Acompanhamento de
Processos deste Tribunal (SCAP), a Administração Municipal de Seropédica, no
exercício de 2012, era constituída dos órgãos elencados a seguir:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Lei de Criação

Operacionalizado
(sim/não)

Contabilidade
segregada
(sim/não)

Fundo Municipal de Saúde
de Seropédica

004/1997

SIM

SIM

Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescência de Seropédica

149/2001

SIM

NÃO

Fundo Municipal de Assist.
Social de Seropédica

132/2000

SIM

SIM

Fundo de Conservação
Ambiental

345/2007

SIM

NÃO

Fundo Municipal de
Habitação

348/2007

SIM

NÃO

SIM

SIM

Órgão
Prefeitura Municipal
Câmara Municipal

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de
Seropédica - SEROPREVI

283/2005

EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDENTES
NÃO POSSUI

EMPRESAS PÚBLICAS NÃO DEPENDENTES
NÃO POSSUI
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III - ANÁLISE DO CORPO INSTRUTIVO E MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
O Corpo Instrutivo, representado pela Coordenadoria de Contas de
Administração Financeira - CFM, após detalhado exame de fls. 856/918, sugere:
“I – Emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das contas do Chefe do
Poder Executivo do Município de SEROPÉDICA, Sr. Alcir Fernando Martinazzo, referentes ao
exercício de 2012, em face das IRREGULARIDADES e IMPROPRIEDADES a seguir elencadas, com
as DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES correspondentes:
IRREGULARIDADES
IRREGULARIDADE Nº 01
– O município promoveu a abertura de créditos adicionais por superávit financeiro do
exercício anterior, no montante de R$ 2.617.000,00, apesar da inexistência do mesmo verificada em
análise do Balanço Patrimonial Consolidado do exercício de 2011, não observando o preceituado no
inciso V do art. 167 da CRFB/88;
DETERMINAÇÃO Nº 01
– Observar a existência de superávit financeiro do exercício anterior quando da abertura de
créditos adicionais com esta fonte de recursos, em cumprimento ao inciso V do art. 167 da CRFB/88;

IRREGULARIDADE Nº 02
– O município aplicou 23,10% de suas receitas com impostos e transferências na
manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo o limite mínimo estabelecido no art. 212 da
CRFB/88;
DETERMINAÇÃO Nº 02
– Observar o cumprimento do limite mínimo de aplicação de 25% das receitas com impostos
e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme estabelecido no art. 212 da
CRFB/88;
IRREGULARIDADE Nº 03
- Não foram encaminhados os extratos e a conciliação bancária da conta corrente do
FUNDEB em 31/12/2012, comprometendo a apuração do real saldo financeiro obtido ao final do
exercício;
DETERMINAÇÃO Nº 3
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- providenciar a remessa de todos os elementos (extratos e conciliações bancárias)
necessários a efetiva apuração do real saldo financeiro do FUNDEB, em atendimento ao disposto no
art. 85 da Lei Federal nº 4.320/64.
IRREGULARIDADE Nº 04
– Não foi encaminhado o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB, em desacordo com o previsto no art. 24 da Lei n.º 11.494/07;
DETERMINAÇÃO Nº 04
– Observar o envio do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB previsto no art. 24 da Lei n.º 11.494/07;
IRREGULARIDADE Nº 05
– Não foi encaminhado o parecer do Conselho Municipal de Saúde, em desacordo com o
previsto no art. 33 da Lei 8.080/90;
DETERMINAÇÃO Nº 05
– Observar o envio do parecer do Conselho Municipal de Saúde previsto no art. 33 da Lei
8.080/90;
(...)

A Subsecretaria de Controle Municipal – SUM, às fls. 919/923, e a
Secretaria Geral de Controle Externo – SGE, à fl. 924, coadunam-se com o
proposto pela CFM.
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, representado pelo
Procurador Horácio Machado Medeiros, à fl. 925, manifesta-se no mesmo sentido.
Foi o processo publicado em Pauta Especial no Diário Oficial do Estado
(DORJ), a fim de assegurar que o interessado pudesse prestar novos
esclarecimentos, tendo em vista a sugestão de Parecer Prévio Contrário do Corpo
Instrutivo.
Após a citada publicação, houve o comparecimento do Sr. Carlos Alberto
Decembrino, Procurador do Sr. Alcir Fernando Martinazzo, ex-Prefeito de
Seropédica (procuração acostada aos autos), consoante Termo de Vista, anexo ao
presente processo.
Na data de 28.08.13, deu entrada nesta Corte o Documento TCE/RJ
24.200-3/13, com elementos no sentido de atender à Pauta Especial.
Em sessão de 03.09.13, o Egrégio Plenário manifestou-se da seguinte
forma:
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“VOTO:
Por DILIGÊNCIA INTERNA para que o Corpo Instrutivo proceda ao reexame da presente
Prestação de Contas de Administração Financeira, com base nos novos elementos encaminhados
constantes do Documento TCE-RJ n.º 24.200-3/13, e retornem os autos conclusos ao ConselheiroRelator, pelo trâmite ordinário, ouvido o Ministério Público Especial.”

O Corpo Instrutivo, após análise da resposta encaminhada pelo ex-Prefeito,
sugere:
“I – Emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das contas do Chefe do
Poder Executivo do Município de SEROPÉDICA, Sr. Alcir Fernando Martinazzo, referentes ao
exercício de 2012, em face da IRREGULARIDADE e das IMPROPRIEDADES a seguir elencadas,
com as DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÃO correspondentes:
IRREGULARIDADE Nº 01
- O Parecer do Conselho Municipal de Saúde manifestou-se, tão somente, quanto à
aplicação de recursos em ações e serviços de saúde no 3º quadrimestre de 2012, abstendo de
pronunciar-se quantos aos demais quadrimestres, não atendendo ao disposto no artigo 33 da Lei
8.080/90;
DETERMINAÇÃO Nº 01
- Observar o envio do parecer do Conselho Municipal de Saúde, fazendo referência a todo
exercício financeiro, atendendo o previsto no art. 33 da Lei 8.080/90;
IMPROPRIEDADE Nº 01
os

– Não foram enviadas as publicações dos Decretos de abertura de créditos adicionais n
837, 839, 859 e do Decreto Legislativo, em desacordo com inciso IV do art. 3º da Deliberação TCERJ nº 199/96;
DETERMINAÇÃO Nº 01
– Observar o envio das publicações dos Decretos de abertura de créditos e das Leis
Autorizativas, de acordo com inciso IV do art. 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96;
IMPROPRIEDADE Nº 02

– O valor do orçamento final apurado (R$ 145.065.004,54), com base nas publicações dos
Decretos de abertura de créditos adicionais, não guarda paridade com o registrado no Anexo I Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre (R$
144.766.600,00) e com o registrado no Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Consolidado – Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 (R$ 144.981.044,54);
DETERMINAÇÃO Nº 02
– 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 e com os
demonstrativos contábeis consolidados, em face do disposto no art. 85 da Lei Federal nº 4.320/64;
IMPROPRIEDADE Nº 03
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– Ausência de equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos, uma vez que foi constatado um déficit previdenciário de R$ 51.600,00, em desacordo com
a Lei Federal n.º 9.717/98;
DETERMINAÇÃO Nº 03
– Promover o equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos, em conformidade com a Lei Federal n.º 9.717/98;
IMPROPRIEDADE 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;
IMPROPRIEDADE Nº 05
– Ficou prejudicada a análise do endividamento em função da ausência de registro de dívida
no Demonstrativo da Dívida Consolidada - Anexo II do Relatório de Gestão Fiscal do 3º
quadrimestre/2012, considerado que os demonstrativos contábeis registram saldo de R$
7.468.517,83;
DETERMINAÇÃO Nº 05
– Observar a correta elaboração do Anexo II do Relatório de Gestão Fiscal do Poder
Executivo, de acordo com a Deliberação TCE-RJ n.º 218/00 alterada pela Deliberação TCE-RJ n.º
222/02;
IMPROPRIEDADE Nº 06
– 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
SIGFIS/BO
Contabilidade – Anexo 8 Consolidado
Diferença

VALOR –R$
60.724.400,14
60.034.593,67
689.806,47

DETERMINAÇÃO Nº 06
– 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;
IMPROPRIEDADE Nº 07
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– As despesas a seguir, classificadas na função 12 – Educação, não foram consideradas no
cálculo do limite dos gastos com a educação, por estarem em desacordo com os artigos 70 e 71 da
Lei n.º 9.394/96:
Data do
Empenho

Nº do
Empenho

31/1/2012

114001
(1)

30/5/2012

440
(2)

30/5/2012

441
(2)

10/5/2012

399
(2)

30/5/2012

442
(2)

30/5/2012

443
(2)

30/1/2012

100001
(1)

1/2/2012

130
(1)

8/2/2012

162
(1)

Histórico

Credor

Empenho ref. a pagamento de
Daf da sec de educacao, ref
aos anos de 2005/ 2006/ 2007/
NÃO APLICÁVEL
2008, conforme o processo
14915/2011.
Pregao 045/2010. Termo de
Reconhecimento de Divida
referente a contratacao de
empresa especializada no
HOME BREAD
fornecimento de refeicoes e
INDÚSTRIA E
merendar escolar para atender
COMÉRCIO LTDA.
a Unidades de Ensino da Rede
Municipal ( Desejum , Almoco .
Lanche e Jantar). NF. 000.335.
Termo de Reconhecimento de
Divida referente a contratacao
de empresa especializada no
fornecimento de generos
HOME BREAD
alimenticios para atender as
INDÚSTRIA E
necessidades da Secretaria de
COMÉRCIO LTDA.
Educacao, conforme parecer
Fls.141 a 148. NFS. anexas ao
proc.de Pgto 15052/11.
Termo de Reconhecimento de
Divida referente a
HOME BREAD
NF.000.336.644, conforme
INDÚSTRIA E
Proc.15050/11. TED Oficio
COMÉRCIO LTDA.
134/12.
Termo de Reconhecimento de
Divida referente a contratacao
de empresa especializada no
fornecimento de generos
HOME BREAD
alimenticios para atender as
INDÚSTRIA E
necessidades da Secretaria de
COMÉRCIO LTDA.
Educacao, conforme parecer
Fls.133 a 140. NFS. anexas ao
proc.de Pgto 115049/11.
Termo de Reconhecimento de
Divida referente a contratacao
de empresa especializada no
fornecimento de generos
HOME BREAD
alimenticios para atender as
INDÚSTRIA E
necessidades da Secretaria de
COMÉRCIO LTDA.
Educacao, conforme parecer
Fls.111 a 118. NFS. anexas ao
proc.de Pgto 15051/11.
TOTAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Empenho ref. a pagamento de
pessoal para o exercicio de
NÃO APLICÁVEL
2011, conforme processo
00849/2012.
Empenho ref. a contrapartida
do municipio, mes de
SEROPREVI setembro/11, Tec
FUNDO DE PREV
administrativos Fundeb,
DOS SERVIDORES
processo 12776/2011
Empenho referente ao
LIGHT SERVICOS
pagamento das contas de
DE ELETRICIDADE
energia eletrica das Unidades
S/A
Escolares, mes de out2011,
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Subfunç
ão

Fonte de
Recurso

Valor – R$

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

32.300,00

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

157.275,00

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

38.751,72

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

200.333,53

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

54.803,88

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

37.659,50

521.123,63
361

FUNDEB

2.827.426,73

361

FUNDEB

160.192,57

361

FUNDEB

28.841,71
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29/2/2012

245
(1)

conforme Proc. 013315/2011
Empenho referente ao
pagamento das contas de
LIGHT SERVICOS
energia eletrica das Unidades
DE ELETRICIDADE
Escolares, mes de DEZ/2011,
S/A
conforme Proc. 14988/2011
TOTAL - RECURSOS FUNDEB
TOTAL GERAL

361

FUNDEB

29.252,95

3.045.713,96
3.566.837,59

DETERMINAÇÃO Nº 07
– Observar a correta classificação das despesas na função 12 – Educação, em atendimento
aos artigos 70 e 71 da Lei n.º 9.394/96;
IMPROPRIEDADE Nº 08
– Divergência de R$ 1.682,05 entre as receitas resultantes dos impostos e transferências
legais demonstradas nesta Prestação de Contas (R$ 73.148.982,05) e 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 2012 (R$
73.147.300,00);

DETERMINAÇÃO Nº 08
– 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;
IMPROPRIEDADE N.º 09
- Não foram encaminhadas as informações quanto aos cancelamentos de Restos a Pagar
(Função 10 e 12) das fontes de recursos de Impostos e Transferências de Impostos e FUNDEB,
realizados no exercício de 2013 até a data da entrega da Prestação de Contas, relativas ao exercício
de 2012.
DETERMINAÇÃO N.º 09
- Providenciar a remessa de todos os elementos necessários a apuração dos gastos com
saúde e educação, inclusive as informações quantos aos cancelamentos de Restos e Pagar, das
fontes de recursos de Impostos e Transferências de Impostos e do FUNDEB, relativas ao exercício
examinado.
IMPROPRIEDADE Nº 10
- Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com educação e saúde
realizados com impostos e transferências de impostos em demonstrativos não extraídos diretamente
do sistema contábil;
DETERMINAÇÃO Nº 10
- Para que nas próximas prestações de contas os dados referentes aos gastos com
educação e saúde realizados com impostos e transferências de impostos sejam apresentados em
demonstrativos gerados diretamente pelo sistema contábil do município, em conformidade com
estabelecido no artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64;
IMPROPRIEDADE Nº 11
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- O Município empenhou, neste exercício, valores acima dos recursos financeiros recebidos
do FUNDEB em 2012, confirmando-se o descontrole na gestão orçamentária e financeira do fundo,
descaracterizando a essência da criação do FUNDEB pela Lei nº 11.494/07;
DETERMINAÇÃO Nº 11
- Observar o correto empenho das despesas do FUNDEB, atentando, especialmente, para o
limite de suas receitas, mantendo, assim o controle da gestão do fundo e preservando suas
características concebidas pela Lei nº 11.494/07;
IMPROPRIEDADE Nº 12
– O valor do déficit financeiro para o exercício de 2013 apurado na presente Prestação de
Contas (R$ 1.018.632,70) é superior ao registrado pelo município no Balancete do FUNDEB (R$
84.203,88), resultando numa diferença de R$ 934.428,82;
DETERMINAÇÃO Nº 12
– Observar a correta movimentação dos recursos do FUNDEB, com vistas ao cumprimento
do art. 21 da Lei 11.494/07 c/c o art. 85 da Lei nº 4.320/64;
IMPROPRIEDADE Nº 13
– A movimentação financeira do FUNDEB resultou num déficit financeiro de R$
1.018.632,70, indicando que a despesa empenhada superou a receita do Fundo;
DETERMINAÇÃO Nº 13
– Providenciar o ressarcimento, no valor de R$ 1.018.632,70-, à conta do FUNDEB, a fim de
se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei nº 11.494/07,
especialmente do seu art. 21;
IMPROPRIEDADE Nº 14
– Diferença de R$ 140.284,74 entre o saldo final da movimentação de recursos do FUNDEB
apurado na presente Prestação de Contas e o saldo financeiro conciliado, apontando para um saldo
contábil superior ao saldo apurado;
DETERMINAÇÃO Nº 14
– Observar a correta movimentação dos recursos do FUNDEB, em atendimento aos
preceitos da Lei nº 11.494/07;
IMPROPRIEDADE Nº 15
– O cadastro do Conselho do FUNDEB apresenta-se irregular junto ao Ministério da
Educação – MEC, conforme consulta efetuada ao site daquele órgão;
DETERMINAÇÃO Nº 15
– 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;
IMPROPRIEDADE Nº 16
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– O município não realiza suas despesas com ações e serviços públicos de saúde a partir de
recursos movimentados unicamente pelo Fundo Municipal de Saúde, contrariando o estabelecido na
Lei Federal n.º 8.080/90;
DETERMINAÇÃO Nº 16
– Observe que a realização de despesas com ações e serviços públicos de saúde deverão
ser financiadas com recursos movimentados exclusivamente pelo Fundo Municipal de Saúde, em
atendimento à Lei Federal n.º 8.080/90;
IMPROPRIEDADE Nº 17
- Intempestividade na remessa dos dados referentes ao Módulo Término de Mandato do
SIGFIS, tendo em vista o prazo fixado no inciso I, art. 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 248/08;
DETERMINAÇÃO Nº 17
- Observar a tempestividade dos dados referentes ao Módulo Término de Mandato do
SIGFIS, em face do prazo fixado no inciso I, art. 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 248/08;
IMPROPRIEDADE Nº 18
– Detectamos a divergência no valor de R$ 5.174.244,41 apresentada entre as
disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade (R$ 10.052.523,86) e as evidenciadas no
Sistema SIGFIS/Deliberação TCE-RJ nº 248/08 (R$ 4.878.279,45);
DETERMINAÇÃO Nº 18
– Observe o registro de todas as disponibilidades financeiras no Sistema SIGFIS, em
o
atendimento à Deliberação TCE-RJ n 248/08;
IMPROPRIEDADE Nº 19
– Detectamos a divergência no valor de R$ 1.965.057,84 apresentada entre os encargos e
despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade (R$ 5.324.764,00) e as
evidenciadas no Sistema SIGFIS/Deliberação TCE-RJ nº 248/08 (R$ 3.359.706,16);
DETERMINAÇÃO Nº 19
– Observe o registro de todos os encargos e despesas compromissadas a pagar no Sistema
o
SIGFIS, em atendimento à Deliberação TCE-RJ n 248/08;
IMPROPRIEDADE Nº 20
– Impossibilidade da verificação quanto à execução das despesas efetuadas com recursos
dos royalties por funções de governo no exercício de 2012, tendo em vista que não foi encaminhado o
Demonstrativo solicitado no Ofício-Regularizador;
DETERMINAÇÃO Nº 20
– Observar o encaminhamento de toda a documentação solicitada por esta Corte de Contas
necessária ao exame das despesas com recursos dos royalties, com vistas à verificação do
cumprimento da Lei n.º 7.990/89;
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IMPROPRIEDADE Nº 21
- O Setor de Controle Interno não abordou em seu Relatório todas as falhas apontadas na
presente Prestação de Contas, bem como as medidas porventura adotadas com vistas a elidi-las, não
sendo observada sua atribuição disciplinada nos artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88.
DETERMINAÇÃO Nº 21
- Para que o setor de Controle Interno tome as devidas providências de forma a elidir as
falhas apontadas, informando, no relatório de auditoria do próximo exercício, quais foram estas
medidas, em cumprimento do papel disciplinado nos artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88.
RECOMENDAÇÃO Nº 01
- 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 SEROPÉDICA, 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 da irregularidade e das 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 – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, ao
Sr. Alcir Fernando Martinazzo, atual Prefeito Municipal de SEROPÉDICA, na forma do artigo 26 e
incisos do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 167/92, para que
seja ALERTADO:
– quanto à implementação de maior controle na gestão dos recursos da saúde, em razão da
Lei Complementar Federal nº 141/2012, atentando para a devida caracterização do gasto típico em
ações e serviços de saúde voltados para promoção, proteção e sua recuperação.
– quanto à necessidade de se adaptar a padronização dos procedimentos contábeis, a partir
do exercício de 2012 para o cumprimento das Portarias STN nº 406/11, 828/11, 231/12, 753/12;
Portarias-Conjuntas STN/SOF nº 01/12 e 02/12, e, se for o caso, quanto à Portaria STN nº 72/12,
referente aos Consórcios Públicos, visando à elaboração das demonstrações contábeis consolidadas
de forma a dar maior transparência às contas públicas, que serão objeto de análise na próxima
Prestação de Contas de Gestão do Município.
IV – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público, para ciência da decisão proferida no
presente processo, acompanhado de cópia digitalizada desta Prestação de Contas de Administração
Financeira.
V – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério da Saúde para conhecimento sobre a falta de
emissão por parte do Conselho Municipal de Saúde do parecer sobre a aplicação dos recursos
destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei nº 8.080/90.
VI – DETERMINAÇÃO à 2ª Coordenadoria de Controle Municipal - 2ª CCM para que,
com base no processo “cópia dos documentos” desta Prestação de Contas, que subsidiará a
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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.”

A Subsecretaria de Controle Municipal – SUM, às fls. 1216/1220, e a
Secretaria Geral de Controle Externo – SGE, à fl. 1221, coadunam-se com o
proposto pela CFM.
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, representado pelo
Procurador Horácio Machado Medeiros, à fl. 1222, manifesta-se no mesmo sentido.

IV - 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 Seropédica, conforme análise do Corpo
Instrutivo, às fls. 856/918, encaminhou a este Tribunal todos os Relatórios
Resumidos da Execução Orçamentária bem como os Relatórios de Gestão Fiscal
do Poder Executivo, relativos ao exercício de 2012.
Com relação à consolidação das demonstrações contábeis, o Corpo
Instrutivo afirma o seguinte:
“Foram encaminhadas as demonstrações contábeis consolidadas, conforme disposto na
Deliberação TCE-RJ nº 199/96. Registramos que a elaboração destas demonstrações, de acordo
com os procedimentos técnicos, deve ser realizada pelo Contador da Prefeitura Municipal visto ser
este o responsável pela elaboração das demonstrações contábeis, conforme estabelecido no artigo 3º
da Resolução CFC nº 560/83 e que, ainda, possui todos os registros necessários para efetuar os
ajustes decorrentes da consolidação.”

IV.1 AVALIAÇÃO DAS METAS ANUAIS
O Corpo Técnico, às fls. 870/870v, efetuou a seguinte análise:
“O Anexo de Metas Fiscais integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, onde são
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas,
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para
os dois seguintes (art. 4º, da LC nº 101/00).
Apresentamos a seguir quadro contendo as metas em valores correntes previstas e as
respectivas execuções verificadas no exercício financeiro de 2012, nos termos do art. 59, inc. I da Lei
Complementar Federal n.º 101/00.
Em R$

DESCRIÇÃO
Receitas
Despesas
Resultado Nominal
Resultado Primário
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ANEXO DE METAS
(Valores correntes)
117.297.587,02
108.406.376,47
-6.722.340,55
0,00

RREO 6º BIMESTRE/2012
E RGF 3º
QUADRIMESTRE/2012
148.097.100,00
142.824.100,00
-7.880.000,00
5.403.500,00

ATENDIDO OU NÃO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
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Dívida Consolidada
Líquida

1.929.916,08

-3.983.100,00

ATENDIDO

Fonte: Anexo de Metas da LDO às fls. 28v, Processo TCE-RJ nº 203.391-3/13 - RREO 6º BIM/2012 e nº 203.389-0/13 RGF 3º
QUAD/2012.

O Executivo Municipal, em cumprimento ao disposto no §4º do art. 9º da Lei Complementar
Federal n.º 101/00, realizou audiência pública para avaliar o cumprimento das Metas Fiscais nos
períodos de fevereiro/2012, maio/2012 e setembro/2012, cujas atas encontram-se acostadas às fls.
22/23 e 439.”

Considerando as disposições da Lei Complementar Federal n.º 101/00 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), o cumprimento das metas de resultados primário e
nominal dever ser verificadas ao final de cada bimestre e ajustadas, nos trinta dias
subsequentes, mediante a limitação de empenhos e movimentação financeira
(artigo 9º).

V - ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
V.1 DA PUBLICIDADE
Em face do encaminhamento da publicação das peças orçamentárias,
verificou-se o atendimento ao Princípio da Publicidade, insculpido no artigo 354 da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
V.2 DO PLANO
ORÇAMENTÁRIAS

PLURIANUAL

E

DA

LEI

DE

DIRETRIZES

O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2010/2013 foi instituído pela Lei
nº 372, de 30.12.09, encaminhado às fls. 27.
As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012 foram estabelecidas
pela Lei nº 412, de 18.07.11, acostado às fls. 28/29.
V.3 DO ORÇAMENTO
O orçamento do Município de Seropédica para o exercício de 2012 foi
aprovado pela Lei Municipal n.º 422, de 26.12.11, estimando a receita no valor de
R$ 117.297.587,02 e fixando a despesa em igual montante, com as deduções
previstas em lei (R$ 8.891.210,55 – dedução FUNDEB), passando a ser de R$
108.406.376,47, estando acostado às fls. 32/35.
V.3.1 DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO
De acordo com a Lei de Orçamento, ficou o Poder Executivo autorizado a
realizar operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (art. 11), e
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a abrir créditos suplementares até o limite de 30% da despesa fixada (art. 8º), com
as seguintes exceções ao limite de autorização:
“Art. 8º - (...)
“§ 1º - Excluem-se desse limite, os créditos destinados a suprir insuficiência das dotações
destinadas a pessoal, obrigações patronais de qualquer natureza, encargos sociais, inativos e
pensionistas, assim como as contas vinculadas, convênio de toda a espécie, FUNDEB, Transferências
do Ministério da Saúde, Câmara Municipal e o excesso de arrecadação apurado no período.”

Através da Lei Municipal nº 451/12, de 12.12.12 (fl. 339), o município ficou
autorizado a aumentar o limite supra, em mais 25% (vinte e cinco por cento) (caput
c/c § 2º), com as mesmas exclusões autorizadas pela Lei de Orçamento Anual (§
1º).
Em conseqüência, tem-se o limite a seguir:
Em R$

DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

TOTAL DA DESPESA FIXADA
LIMITE PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
LIMITE PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 55%

117.297.587,02
Sem informação
64.513.672,86

Fonte: LOA – fls. 32/35 e Lei 451 – fls. 339

Considerando as alterações orçamentárias constantes da relação
apresentada pelo Município, o Corpo Instrutivo, à fl. 866, aponta o orçamento final,
na forma indicada a seguir:
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO
(A) Orçamento Inicial
(B) Alterações:
Créditos Extraordinários
Créditos Suplementares
126.212.557,87
Créditos Especiais
(C) Anulações de Dotações
(D) ORÇAMENTO FINAL APURADO (A+B-C)
(E) Orçamento registrado no comparativo da despesa autorizada com a
realizada consolidado – Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64
(F) DIVERGÊNCIA ENTRE O ORÇAMENTO APURADO E OS REGISTROS
CONTÁBEIS (D-E)
(G) Orçamento registrado no Anexo I do RREO do 6º bimestre de 2012
(H) DIVERGÊNCIA ENTRE O ORÇAMENTO APURADO E O RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (D-G)

VALOR (R$)
108.406.376,47
126.212.557,87

89.553.929,80
145.065.004,54
144.981.044,54
83.960,00
144.766.600,00
298.404,54

Fonte: Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 Consolidado – fls. 529/531, e Anexo I do RREO do 6º Bimestre/2012.

Tais divergências serão consideradas, quando da conclusão de meu Voto.
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O Corpo Instrutivo elaborou quadro, à fl. 864, com as suplementações de
créditos no exercício consideradas no cômputo do limite autorizado pela Lei
Orçamentária Anual, concluindo que a abertura de créditos adicionais, no montante
de R$ 126.212.557,87, encontra-se dentro do limite estabelecido na LOA,
observando-se, portanto, o preceituado no inciso V do art. 167 da Constituição
Federal, conforme a seguir demonstrado:

Em R$

SUPLEMENTAÇÕES
FONTE DE
RECURSOS

ALTERAÇÕES

Anulação

89.553.929,80

Excesso - Outros

34.041.628,07

Superávit

2.617.000,00

Convênios
Op. Crédito
(A) Total das Alterações

126.212.557,87

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

63.661.411,28

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

62.551.146,59

(D) Limite Autorizado na LOA

64.513.672,86

(E) Valor Total dos Créditos Abertos Acima do Limite da LOA = (D – C)

0,00

O Corpo Instrutivo apontou a seguinte irregularidade, à fl. 864v:
“5.1) ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO
Verificamos a abertura de créditos adicionais no montante de R$ 2.617.000,00, tendo como
fonte de recursos o superávit financeiro do exercício anterior. A análise efetuada no Balanço
Patrimonial Consolidado do exercício de 2011, Processo TCE-RJ nº 205.560-8/12, excluindo-se os
valores referentes ao RPPS, comprova a insuficiência do superávit financeiro utilizado para a
abertura dos Créditos Adicionais, não observando, o preceituado no inciso V do art. 167 da
Constituição Federal, conforme demonstramos:
DECRETO
FLS.
839
(1)
(A) TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS
(B) DÉFICIT FINANCEIRO EXISTENTE EM 2011

VALOR – R$
2.617.000,00
2.617.000,00
(2.203.107,02)

NOTA 1: a publicação do decreto não foi encaminhada, sendo sua indicação efetuada na relação de fls.
340, 815/816.”

Após a publicação do presente processo em Pauta Especial, o
jurisdicionado trouxe esclarecimentos (Documento TCE/RJ 24.200-3/13), que foram
acatados pelo Corpo Instrutivo, conforme segue:
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“Razões de Defesa:
Em síntese, o jurisdicionado esclareceu que a abertura de crédito adicional por superávit
financeiro, no valor de R$ 2.617.000,00, promovida pelo decreto n.º 839/12 de 07/02/2012, foi para
atender o Instituto de Previdência dos Servidores de Seropédica (RPPS), o qual, no exercício de
2011, apresentou um superávit financeiro na ordem de R$ 8.345.139,10, superior, portanto ao crédito
aberto.
O jurisdicionado encaminhou, ainda, a publicação do decreto em questão, juntado às fls.
942v/943, o qual não fora encaminhado inicialmente.
Análise:
Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a publicação do decreto n.º 839/2012, objeto da
presente irregularidade, não foi encaminhada pelo jurisdicionado, quando da apresentação inicial de
sua prestação de contas, sendo a análise efetuada com base na relação de decretos fornecida pelo
mesmo e consignada às fls. 815/816.
Ressaltamos que o não encaminhamento da publicação do referido decreto prejudicou a
verificação da fonte específica do recurso que o amparou, bem como dos órgãos e dotações
beneficiados pelo crédito adicional, sendo, inclusive, tal fato, objeto de impropriedade e determinação
ao final do relatório.
Por sua vez, diante dos esclarecimentos prestados pelo jurisdicionado e da publicação
encaminhada, foi possível verificar, nesta oportunidade, que, de fato, a abertura de crédito adicional
utilizou-se da fonte de recurso Superávit Financeiro ocorrido no exercício de 2011, no Instituto de
Previdência dos Servidores, sendo comprovada a existência do superávit financeiro, observando o
preceituado no inciso V do art. 167 da Constituição Federal, conforme análise efetuada a seguir:
DECRETO Nº
839/12 (1)

FLS.
942/943

TOTAL
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO RPPS
EXISTENTE EM 2011 (Processo TCE-RJ nº
205.560-8/12 (2))

VALOR – R$
2.617.000,00
2.617.000,00
8.345.139,10

NOTA 1: o Decreto n.º 839/12 abriu crédito adicional no total de R$ 3 049.000,00, segregado em R$
432.000,00, referente a anulação de dotação e R$ 2.617,000,00, referente a superávit financeiro,
sendo somente este último valor considerado nesta análise;
NOTA 2: processo referente a Prestação de Contas da Administração Financeira do exercício de
2011.

Ante o exposto, somos pela desconsideração da irregularidade apontada.”

O Corpo Instrutivo aponta, ainda, para as seguintes impropriedades na
abertura de créditos:
“Foram identificadas as seguintes impropriedades na abertura dos Créditos Adicionais:
DECRETO Nº
837, 839, 859 e
Decreto Legislativo

FLS.
--
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Tal fato será considerado na conclusão de meu Voto.

VI - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
VI.1 RECEITA PÚBLICA
Com base nas Demonstrações Contábeis, a Receita Arrecadada no
exercício, foi de R$ 148.097.051,56, superior à previsão constante do orçamento
(R$ 110.056.376,47), no montante de R$ 38.040.675,09, o que representa um
incremento percentual da ordem de 34,56% em relação ao total da arrecadação
prevista.
À fl. 867, o Corpo Instrutivo evidencia a evolução da arrecadação das
receitas próprias e das receitas de transferências do Município:
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Descrição
Receitas Tributárias
Receitas de Transferências
Outras Receitas
(-) Deduções da Receita - outras
Receita Total

Evolução das Receitas em
relação à Receita Total (Em
Valor Arrecadado em 2012 - R$
%)
2012
2011
16,95%
16,33%
25.107.964,21
77,21%
78,68%
114.348.243,21
5,84%
4,98%
8.640.844,14
0,00%
0,00%
0,00
148.097.051,56
100,00%

Fonte: Demonstrativo das Receitas Arrecadadas – Anexo 10 (fls. 522/528) e ADM 2011 – Proc. TCE-RJ nº 205.560-8/12
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.

RECEITAS (DEDUÇÕES)
TRANSFERÊNCIAS
(-) Fundeb
VALOR LIQUIDO

VALOR – R$
123.724.777,27
(9.376.534,06)
114.348.243,21

A partir dos dados acima, verifica-se:
- o aumento dos percentuais de participação das receitas tributárias, frente
às receitas totais, de 16,33% em 2011 para 16,95% em 2012 e;
- as receitas de transferências recebidas no exercício de 2012
representaram 77,21% do total da receita arrecadada pelo Município, ante a
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78,68% obtido em 2011, demonstrando a total dependência do ente a esta origem
de recurso.
VI.1.1

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

A inscrição, cobrança e cancelamento da Dívida Ativa Municipal, desde o
exercício de 2009 até o exercício em análise, constam na tabela a seguir:
Em R$
EXERCÍCIO

SALDO
ANTERIOR

INSCRIÇÃO

COBRANÇA

CANCELAMENTO

SALDO

2009
2010
2011
2012

7.753.016,73
8.366.994,14
8.726.035,04
25.417.362,21

1.293.165,13
1.227.314,28
17.977.088,23
14.600.247,38

679.187,72
868.273,38
1.285.761,06
1.540.282,61

-

8.366.994,14
8.726.035,04
25.417.362,21
38.477.326,98

Fonte: Prestação de Contas Administração Financeira 2011 – Processo TCE-RJ nº 205.560-8/12; Anexos 14 e 15 da Lei
nº 4.320/64 Consolidado- fls. 538/542.

O exercício de 2012 apresentou um decréscimo nominal de 18,78% no
montante inscrito e um crescimento no saldo final da dívida ativa da ordem de
51,38%, quando comparado com o exercício de 2011.
Quanto à cobrança, o exercício de 2012 apresentou diminuição em relação
ao exercício anterior, correspondendo o valor arrecadado 3,85% do montante
resultante da soma do saldo da dívida ativa do exercício anterior com o saldo
inscrito no exercício. No exercício de 2011 o percentual foi de 4,82% e no exercício
de 2010 de 9,05%. Houve crescimento da arrecadação no exercício de 2012, em
valores nominais, quando comparada com a do exercício de 2011, da ordem de
aproximadamente 119,79% e ainda em relação a 2010, da ordem de
aproximadamente 177,40% da arrecadação daquele ano.
VI.2 DESPESA PÚBLICA
Do confronto da Despesa Autorizada Final (R$ 144.981.044,54) com a
Despesa Realizada no exercício (R$ 142.824.211,70), deduz-se uma realização
correspondente a 98,51% dos créditos autorizados, gerando uma economia
orçamentária de R$ 2.156.832,84.
Em Reais

Natureza
Total das Despesas

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - 2012
Percentual
Autorizadas
Empenhadas
Empenhado
A
B
(B/A)
98,51%
144.981.044,54
142.824.211,70

ECONOMIA
ORÇAMENTÁRIA
(A-B)
2.156.832,84

Fonte: Balanço Orçamentário consolidado – Anexo 12 (fls. 532).
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Na tabela apresentada a seguir, demonstro a composição das despesas
realizadas no exercício de 2012 por função de governo. Cabe ressaltar que as
maiores realizações de despesa foram nas funções educação e saúde.

CÓDIGO
12
10
4
15
26
1
9
8
6
11

FUNÇÃO
Educação
Saúde
Administração
Urbanismo
Transporte
Legislativa
Previdência Social
Assistência Social
Segurança Pública
Trabalho
TOTAL

DESPESA EMPENHADA R$
60.034.593,67
31.365.854,63
21.006.102,41
12.308.122,51
4.989.185,94
4.153.606,69
4.112.822,45
2.610.222,55
1.995.630,19
248.070,66
142.824.211,70

% EM
RELAÇÃO AO
TOTAL
42,03%
21,96%
14,71%
8,62%
3,49%
2,91%
2,88%
1,83%
1,40%
0,17%
100,00%

Fonte: Anexo 8 Consolidado fls. 533/537.

VI.3 RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ao realizar a análise da execução orçamentária deste exercício, verifiquei
que o município apresentou resultado superavitário, já excluídos os montantes
relativos ao Regime Próprio de Próprio de Previdência Social, conforme
apresentado no quadro a seguir:
Em R$

DESCRIÇÃO
Receitas Arrecadadas
Despesas Realizadas
SUPERÁVIT
ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - 2012
REGIME PRÓPRIO DE
CONSOLIDADO
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
148.097.051,56
4.061.175,38
142.824.211,70
4.112.822,45
5.272.839,86

-51.647,07

VALOR SEM O RPPS
144.035.876,18
138.711.389,25
5.324.486,93

Fonte: Anexo 10 e 11 da Lei nº 4.320/64 Consolidados (fls. 522/528 e 529/531) e Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 do Fundo
de Prev. (fls. 578)

VII - 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$ 18.662.460,50, o qual representa 15,72% do total dos Ativos
do Município.
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Em 31.12.12, o Município de Seropédica apresentou um superávit financeiro
no montante de R$ 4.461.995,08, de acordo com o Balanço Patrimonial
Consolidado, às fls. 538/540, conforme quadro demonstrativo abaixo:
Em R$
RESULTADO FINANCEIRO DE 2012

DESCRIÇÃO

CONSOLIDADO
(A)

REGIME
PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA
(B)

VALORES
CÂMARA
VALOR
VINCULADOS
MUNICIPAL
CONSIDERADO
A CONVÊNIOS
(C)
E = A-B-C-D
(D)

Ativo
Financeiro

18.662.460,50

8.580.814,59

29.122,05

0,00

10.052.523,86

Passivo
Financeiro

5.945.631,28

337.731,65

17.370,85

0,00

5.590.528,78

12.716.829,22

8.243.082,94

11.751,20

0,00

4.461.995,08

SUPERÁVIT
FINANCEIRO

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado - fls. 538/540 e Balanço Patrimonial do Fundo de Prev. – fls. 581/582 e Balanço Patrimonial da
Câmara - fls. 558, valores vinculados a convênios, fls. 823/824.
Nota: observamos que foram canceladas dívidas no valor de R$ 1.301.957,28, conforme registrado na Demonstração das Variações
Patrimoniais – anexo 15 às fls. 541/542. Em consulta ao Demonstrativo da Dívida Flutuante anexo 17 às fls. 545/546, verificamos a
existência de saldos de Restos a Pagar Não-Processados (RPNP) no montante de R$ 3.794.938,31, superior ao valor ora cancelado.
Assim, em princípio, não há irregularidade nos cancelamentos efetuados, em conformidade com o Relatório de Controle Interno que
não aponta baixa de dívidas indevidas.

A CFM, ao verificar o cumprimento do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º
da Lei de Responsabilidade Fiscal, às fls. 871/871v, menciona que para tal fim não
basta efetuar, tão-somente, a comparação dos valores registrados no Balanço
Patrimonial, mas, também, projetar eventuais valores não contabilizados, passíveis
de impacto no resultado financeiro do Município.
No caso em tela, a CFM efetuou ajustes, no passivo, referentes a
Reconhecimento/Confissão de Dívidas, bem como de valores classificados como
realizáveis e/ou a receber nos registros ativos, nos termos a seguir:
“Em conformidade com o estabelecido no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº
101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Corte de Contas vem alertando os Prefeitos sobre a
necessidade de obtenção do equilíbrio financeiro da gestão até o final do mandato.
Assim, por se tratar do último ano da gestão do Chefe do Poder Executivo Municipal, o
exame efetuado neste tópico não se restringirá, para efeito da apuração do resultado financeiro,
somente à análise dos valores registrados pela contabilidade no Balanço Patrimonial, uma vez que
este pode não evidenciar a real situação financeira do município.
Neste sentido, podem ser identificados, por exemplo, a realização de despesas não
contabilizadas, cancelamentos indevidos de passivos, bem como formalização de termos de
Reconhecimento/Confissões de Dívida, que embora possam ter seus vencimentos para o exercício
seguinte, constituíram obrigações líquidas e certas de responsabilidade da gestão que se encerra,
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devendo ser, dessa forma, considerados no cálculo do resultado financeiro efetivamente alcançado no
final do mandato.
Cabe ressaltar, que essas obrigações, caso não possuam características de Essencialidade,
Preexistência e Continuidade, bem como tenham sido formalizadas a partir de 01/05/12, devem ainda
ser consideradas para efeito da análise do artigo 42 da LRF, o que será objeto de análise no presente
relatório em tópico próprio denominado ‘OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO –
ARTIGO 42 DA LRF`.
Por oportuno, registramos que neste último ano de mandato iremos excluir do resultado
financeiro, além dos valores do Instituto de Previdência e da Câmara Municipal, o efeito dos saldos do
ativo e do passivo financeiros referentes a convênios, por se tratar de recursos estritamente
vinculados, tendo como base, para tanto, as informações extraídas do Sistema SIGFIS encaminhadas
eletronicamente pelo município.
Isto posto, verificamos que a Administração Municipal apresentou resultado financeiro
superavitário, já excluídos os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência Social, à
Câmara Municipal e aos recursos de convênios.
Ressaltamos que nenhum outro ajuste foi realizado, uma vez que não identificamos, na
documentação apresentada, despesas não contabilizadas, bem como a existência de termos de
Reconhecimento/Confissões de Dívidas não empenhadas ou cancelamentos indevidos de passivos:
(...)”

A evolução do resultado financeiro do município desde o exercício de 2008
é demonstrada no gráfico a seguir:
Em R$

GESTÃO
ANTERIOR
2008
1.721.957,73

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS
GESTÃO ATUAL
2009

2010

2011

2012

1.098.214,68

6.271.296,58

- 2.203.107,02

4.461.995,08

Fonte: ADM 2011 – Processo TCE-RJ nº 205.560-8/12 e quadro anterior

O resultado patrimonial do exercício de 2012 está indicado abaixo:
DESCRIÇÃO

VALOR - R$

Variações Ativas

207.193.067,87

Variações Passivas

182.253.549,38

Resultado Patrimonial - Superávit

24.939.518,49

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidado (fls. 541/542)

Tal resultado conduziu o Município a um Ativo Real Líquido, conforme
demonstrado a seguir:
DESCRIÇÃO
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Ativo Real Liquido - ARL (saldo do Balanço Patrimonial de
2011)
Resultado Patrimonial de 2012 - Superávit
ATIVO REAL LIQUIDO - ARL APURADO - EXERCÍCIO
DE 2012
ATIVO REAL LIQUIDO - ARL REGISTRADO NO
BALANÇO
DIFERENÇA

862.163,10
24.939.518,49
25.801.681,59
25.801.681,59
0,00

Fonte: ADM 2011 – Processo TCE-RJ nº 205.560-8/12, quadro anterior e Balanço Patrimonial Consolidado, fls.
538/540.

VIII - LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
VIII.1 LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF
VIII.1.1 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Apresenta a apuração da receita corrente líquida - RCL, sua evolução nos
últimos doze meses, assim como a previsão de seu desempenho no exercício.
A informação constante neste demonstrativo serve de base de cálculo para
os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentados no
Relatório de Gestão Fiscal.
Entende-se como RCL, o somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências
correntes e outras receitas correntes, consideradas algumas deduções.
A RCL servirá como base para apuração dos limites da despesa total com
pessoal, da dívida pública, das garantias e contragarantias e das operações de
crédito.
Na tabela a seguir, transcrevo os valores da Receita Corrente Líquida –
RCL, extraídos do anexo III do relatório resumido da execução orçamentária,
referentes aos períodos de apuração dos limites legais de endividamento e gastos
com pessoal:
Em R$

1º QUADRIMESTRE

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2º QUADRIMESTRE

3º QUADRIMESTRE

130.340.600,00

134.019.000,00

145.445.000,00

Fonte: RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2012 – Processos TCE-RJ nºs 214.283-7/12, 232.682-7/12 e 203.389-0/13, republicados,
retificados, com alterações encaminhadas através do Documento TCE/RJ 24.200-3/13.
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VIII.1.2

GASTOS COM PESSOAL

Este demonstrativo visa assegurar a transparência da despesa com pessoal
de cada um dos Poderes e Órgãos, assim como verificar os limites de que trata a
LRF.
Será computada a despesa com Pessoal da Administração Direta e Indireta,
inclusive das empresas estatais dependentes. A despesa com pessoal ativo e
inativo não poderá exceder os limites percentuais da receita corrente líquida
prevista na lei.
A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do ente
da Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos alguns itens
exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que
extrapolem os dispositivos legais.
As despesas com pessoal do Poder Executivo, em 2012, representaram
46,42% da receita corrente líquida, portanto, mantendo-se abaixo do limite legal
(54,00%) e abaixo do prudencial (51,30%).
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL

DESCRIÇÃO

PODER
EXECUTIVO

2011
1º
2º
3º
QUAD QUAD QUAD
%
%
%
43,72

46,90

46,30

2012
1º QUAD

2º QUAD

Valor (R$)

%

Valor (R$)

63.977.600,00

49,08

65.018.800,00

3º QUAD
%

Valor (R$)

%

48,51 67.508.900,00 46,42

Fonte: Prestação de Contas de Adm. Financeira do exercício de 2011 – Processo TCE-RJ nº 205.560-8/12 e RGF 1º, 2º e 3º quadrimestre de 2012
– Processos TCE-RJ nºs 214.283-7/12, 232.682-7/12 e 203.389-0/13, republicados, retificados, com alterações encaminhadas através do
Documento TCE/RJ 24.200-3/13.

Em conseqüência, com base nos percentuais indicados acima, pode-se
concluir que a despesa total com pessoal do Poder Executivo de Seropédica está
dentro do limite imposto na alínea b, inciso III do art. 20 da Lei Complementar
Federal nº 101/00.
VIII.1.2.1 DESPESAS COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO
MANDATO
O Corpo Instrutivo, à fl. 877, realizou a verificação quanto ao cumprimento
do § único do art. 21 da Lei Complementar Federal nº 101/00 que prescreve que
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são nulos de pleno direito quaisquer atos que resultem no aumento de despesas,
expedidos nos últimos 180 dias de mandato do chefe de Poder.
“Art. 21. (...)
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa
com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo
Poder ou órgão referido no art. 20.”

De acordo com a documentação apresentada, não foram editados atos
relativos a despesas com pessoal nos últimos 180 dias do final do mandato do
Prefeito Municipal.
VIII.1.3 Dívida Consolidada Líquida – DCL
É elaborado pelo Poder Executivo e abrange o Poder Legislativo Municipal.
O detalhamento, a forma e a metodologia de apuração da DCL visam
assegurar a transparência das obrigações contraídas pelos entes da Federação e
verificar os limites de endividamento de que trata a LRF e outras informações
relevantes.
A dívida consolidada – DC ou fundada é o montante total apurado, sem
duplicidade das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em
virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de
crédito, para amortização em prazo superior a doze meses, nos termos do art. 29
da LRF.
Em observância ao princípio da prudência e com vistas a assegurar a
transparência da gestão fiscal e a prevenção de riscos preconizados na LRF, são
ainda evidenciadas, neste demonstrativo, outras obrigações do Ente que causam
impacto em sua situação econômico-financeira, muito embora não sejam essas
obrigações consideradas no conceito de dívida consolidada, segundo os critérios
estabelecidos na legislação vigente, tais como, precatórios anteriores a 05.05.2000,
insuficiência financeira e outras obrigações não integrantes da DC.
Outro aspecto relevante tratado neste demonstrativo diz respeito ao critério
para apuração das disponibilidades financeiras para efeito de dedução da dívida
consolidada. Neste caso, devem ser deduzidos, do somatório do ativo disponível e
haveres financeiros, os valores inscritos em restos a pagar processado.
No demonstrativo da dívida consolidada Líquida não devem ser computados
os valores referentes à previdência municipal, conforme portaria nº 577, de 15 de
outubro de 2008.
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Conforme tabela a seguir, a dívida consolidada líquida do Município, em
relação à receita corrente líquida, apresentou no exercício de 2012 o percentual de
-2,74%, ficando, portanto, abaixo do limite percentual de 120,00%, determinado
pelo Senado com base no inciso II do art. 3º da resolução nº 40/01.
PERCENTUAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA S/ A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2011
2012
3º QUADR.
1º QUADR.
2º QUADR.
3º QUADR.
Valor – R$
%
Valor – R$
%
Valor – R$
%
Valor – R$
%
4.422.700,00
3,47
-6.303.800,00
-4,89
0,00
0,00
-3.983.100,00
-2,74
(Fonte: RGF – 3º quadrimestre de 2012 – Processo TCE-RJ nº 203.389-0/13)

O Corpo Instrutivo, à fl. 875v, teceu o seguinte comentário:
Em exame ao Demonstrativo da Dívida Consolidada - Anexo II do Relatório de Gestão Fiscal
do 3º quadrimestre/2012 constatamos a inexistência de dívida, ao contrário do evidenciado nos
demonstrativos contábeis (R$ 7.468.517,83). Assim, a situação do Município ficou comprometida. A
incorreta elaboração do Anexo II do RGF será considerada como impropriedade quando da
conclusão.

Tal fato será considerado como ressalva na conclusão de meu Voto.
VIII.1.4 – Operações de Crédito
Este demonstrativo visa assegurar a transparência das operações de
crédito efetuadas por ente da Federação e verificar os limites de que trata a LRF.
As operações de crédito correspondem ao compromisso financeiro
assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título,
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da
venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.
Com base no Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo XI do
Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 3º quadrimestre de 2012
verifica-se que o município não contraiu operações de crédito.
VIII.1.5 – Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO)
As operações de crédito por antecipação de receita – ARO – só poderão ser
contratadas a partir do dia 10 de janeiro e liquidadas até 10 de dezembro, com
exceção para o último ano de mandato e enquanto houver outra operação ainda
não integralmente resgatada. O processo pelo qual o Tesouro Público pode contrair
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uma dívida por “antecipação de receita prevista”, a qual será liquidada quando
efetivada a entrada de numerário. A operação objetiva antecipar a receita de um
exercício para atender a determinada despesa dentro do mesmo exercício.
Com base no Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo IV do
Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012 verifica-se que o município
não contraiu operações de crédito por antecipação de receita.
VIII.1.6 – Concessão de Garantias e Contragarantias
Visa assegurar a transparência das garantias oferecidas a terceiros por ente
da Federação e verificar os limites de que trata a LRF, bem como das
contragarantias correspondentes.
A concessão de garantia compreende o compromisso de adimplência de
obrigação financeira ou contratual, assumida por ente da Federação ou entidade a
ele vinculada.
Com base no Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores –
Anexo III do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012 verifica-se que
o Município não concedeu garantia em operações de crédito interna e externa.
VIII.2 – Audiência Pública
Destaco que o Executivo Municipal comprovou a realização das audiências
públicas para avaliar o cumprimento das metas fiscais (fls. 22/23 e 439), em
cumprimento ao disposto no §4º, do art. 9º, da Lei Complementar n.º 101/00, nos
meses de fevereiro/2012, maio/2012 e setembro/2012.
VIII.3
OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO – ARTIGO
42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

VIII.3.1 INTRODUÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal representou um marco no controle
das contas públicas em nosso País, principalmente pelo fato de ter introduzido
limites e freios aos gestores acostumados a gerar déficits que impactavam outros
mandatos, causando embaraços para a população no que se refere à prestação
adequada dos serviços públicos.
A regra insculpida no artigo 42 da Lei assim dispõe:
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“Art. 42 – É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único – Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.”

VIII.3.2 METODOLOGIA
A Coordenadoria de Contas de Administração Financeira Municipal – CFM
esclarece que a metodologia de apuração do artigo 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal está alicerçada na Deliberação TCE-RJ n.º 248/08, que instituiu o “Módulo
Término de Mandato” no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS, com o
objetivo de regulamentar o envio dos elementos necessários à análise das
vedações e restrições impostas no último ano de gestão.
Destaca-se, ainda, que as informações integrantes do “Módulo Término de
Mandato” constituem a fonte oficial para análise, pelo Tribunal de Contas, do
cumprimento das regras a serem observadas pelos agentes públicos no último ano
do mandato, podendo, se necessário para fins da análise, serem utilizadas outras
informações obtidas a partir dos dados disponíveis nos bancos de dados e demais
fontes existentes neste Tribunal, de acordo com o §3º da Deliberação TCE-RJ n.º
248/08.
A metodologia, as tabelas utilizadas e a análise técnica foram apresentadas
de forma mais detalhada no preâmbulo intitulado ANÁLISE DO ARTIGO 42 DA LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00 – LRF às fls. 847/854v.
O Corpo Instrutivo, às fls. 896v/899, teceu os seguintes comentários:
“7.1) DA ANÁLISE
7.1.1) ASPECTOS FORMAIS
O município encaminhou as bases de dados referentes ao Módulo Término de Mandato, na
forma evidenciada abaixo, intempestivamente, conforme consulta ao Sistema SIGFIS/Del.248, o que
será objeto de impropriedade na conclusão desta instrução.
(...)

7.2.5.1) DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
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Conforme já mencionado, efetuaremos, a seguir, a comparação entre os valores das
disponibilidades financeiras registradas no demonstrativo contábil – Balanço Patrimonial e os dados
lançados pelo município no Sistema SIGFIS/Del.248:

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 31/12/2012 - QUADRO I
Natureza
Valor - R$
(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado
18.662.460,50
(B) Regime Próprio de Previdência
8.580.814,59
(C) Câmara Municipal
29.122,05
(D) Convênios (conforme dados do Sistema SIGFIS/Del.248)
0,00
(E) Total das Disponibilidades registradas pela Contabilidade Ajustada
10.052.523,86
(A-B-C-D)
(F) Total das Disponibilidades registradas no SIGFIS-Del. 248 (Registros
4.878.279,45
gravados em CD - fls. 843)
(G) Diferença (E-F)
5.174.244,41
Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 538/540, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 558, Balanço Patrimonial do Fundo de
Previdência, fls. 581/582, Relatório de Disponibilidades de Convênios extraído do SIGFIS (os saldos de convênios são excluídos
pela Del. 248), fls. 823/824 e Planilha do SIGFIS/Del.248 fls. 830.

Como podemos observar, apurou-se divergência entre as disponibilidades financeiras
registradas pela contabilidade e as evidenciadas no Sistema SIGFIS/Del. 248. Dessa forma, iremos
utilizar em nossa análise o valor apurado ajustado com base nos dados da contabilidade da Prefeitura
Municipal – R$ 10.052.523,86, uma vez que optamos, sempre que possível, pela utilização das
informações contábeis como base principal para análise dos resultados apurados nas Prestações de
Contas.

Não obstante, a divergência no valor de R$ 5.174.244,41 apresentada entre o valor das
disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade e as evidenciadas no Sistema
SIGFIS/Del.248, será objeto de impropriedade em nossa conclusão.

7.2.5.2) DOS ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR

Quanto aos encargos e despesas compromissadas a pagar, efetuamos a comparação entre
os valores registrados no demonstrativo contábil – Balanço Patrimonial e os dados lançados pelo
município no Sistema SIGFIS/Del.248, a saber:

ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR EM 31/12/2012 - QUADRO II
Natureza
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(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado

5.945.631,28

(B) Regime Próprio de Previdência

337.731,65

(C) Câmara Municipal

17.370,85

(D) Convênios (conforme dados do Sistema SIGFIS/Del.248)

0,00

(E) Restos a Pagar a Partir de 01/05/2012

265.764,78

(F) Total dos Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar
registradas pela Contabilidade Ajustado (A-B-C-D-E)

5.324.764,00

(G) Total dos Encargos e Despesas Compromissados a Pagar registradas no
SIGFIS-Del. 248 (Registros gravados em CD - fls. 843)

3.359.706,16

(H) Diferença (F-G)

1.965.057,84

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 538/540, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 558, Balanço Patrimonial do Fundo de
Previdência, fls. 581/582, Relatório de Passivos de Convênios extraído do SIGFIS (os saldos de convênios são excluídos pela Del.
248), fls. 823/824 e Planilha do SIGFIS/Del.248 de Restos a Pagar a Partir de 01/05/12 e de Encargos de Despesas Compromissadas a
Pagar, fls. 830.

Como demonstrado, apurou-se divergência entre os encargos e despesas compromissadas
a pagar registrados pela contabilidade e as evidenciadas no Sistema SIGFIS/Del.248. Dessa forma,
iremos utilizar em nossa análise o valor apurado ajustado com base nos dados da contabilidade da
Prefeitura Municipal – R$ 5.324.764,00, uma vez que optamos, sempre que possível, pela utilização
das informações contábeis como base principal para análise dos resultados apurados nas Prestações
de Contas.
Não obstante, a divergência no valor de R$ 1.965.057,84 apresentada entre os encargos e
despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade e as evidenciadas no Sistema
SIGFIS/Del.248, será objeto de impropriedade em nossa conclusão.”

Tais fatos constarão como itens de ressalva na conclusão de meu Voto.
VIII.3.3 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LRF
O Corpo Instrutivo, ao examinar os elementos que subsidiam o exame do
cumprimento do artigo 42 da LRF, apura, à fl. 899/899v, o seguinte resultado:
Em R$

Total das Disponibilidades
Financeiras em 31/12/2012

Total dos Encargos e das
Despesas Compromissadas a
Pagar em 31/12/2012

Disponibilidade de Caixa
31/12/2012

(A)

(B)

C = (A-B)

10.052.523,86
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Total das Disponibilidades de
Caixa em 31/12/2012

Total das Obrigações de
Despesa Contraídas

Suficiência de Caixa - 31/12/2012
– Art. 42 LRF

(C)

(D)

E = (C-D)

4.727.759,86

4.461.995,08

265.764,78

Fonte: item (A) Disponibilidades Financeiras Apuradas - Quadro I, item (B) Encargos e Despesas a Pagar Apurados – Quadro II, item
(D) Planilha de avaliação final do artigo 42, fls. 830.

NOTA: composição dos valores do item "D"
Descrição

Valor - R$

Valor Total R$

Planilhas
Del. 248

Total das Obrigações de Despesas Contraídas
265.764,78
Contratos Formalizados a
partir de 01/05
Restos a Pagar a partir de
01/05/12, considerados como
despesas para efeito do artigo
42

265.764,78

Todas as
Planilhas
constam da
mída/CD em
anexo (fls.
843)

Despesas Não Inscritas em
Restos a Pagar
Dívidas Reconhecidas

O Município de Seropédica cumpriu o disposto do art. 42 da LRF.

IX - DEMAIS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
IX.1 APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO SISTEMA EDUCACIONAL
Dentre os direitos constitucionais assegurados a todos está à educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Com o objetivo de cumprir o dever do Estado, o art. 212 da Constituição
Federal determina que a União aplicará, anualmente, nunca menos de 18%
(dezoito por cento), e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 25% (vinte e
cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências de impostos, na manutenção e desenvolvimento do
ensino. Entende-se que a aplicação mínima exigida pela Constituição Federal é
relativa aos recursos captados pelo Poder Público a título de impostos e
transferências constitucionais de impostos.
CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012
MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA

ALOYSIO NEVES
Conselheiro-Relator

TCE-RJ
PROCESSO Nº 210.873-2/13
RUBRICA:
FLS.: 979

Dessa forma, as transferências de impostos percebidas da União pelos
Estados, e da União e dos Estados pelos Municípios, integram a base de cálculo
para apuração do percentual gasto na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A Emenda Constitucional n.º 53/06, aprovada em 06 de dezembro de 2006,
criou o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação –, tem por objetivo proporcionar a
elevação e uma nova distribuição dos investimentos em educação.

Esta elevação e nova distribuição ocorrerão devido às mudanças
relacionadas às fontes financeiras que o formam ao percentual e ao montante de
recursos que o compõem, e ao seu alcance.

Com as modificações que o FUNDEB oferece, o novo Fundo atenderá não
só o Ensino Fundamental, como também a Educação Infantil, o Ensino Médio e a
Educação de Jovens e Adultos.

A regulamentação do FUNDEB deu-se através de medida provisória (M.P.
n.º 339/2006), publicada no DOU em 29/12/06, a qual foi convertida na Lei nº
11.494, de 20 de junho de 2007 que especifica as receitas que comporão o
FUNDEB.

IX.1.1 – Apuração dos Percentuais Aplicados na Educação

As receitas resultantes dos impostos e transferências legais demonstradas
nesta prestação de contas não se coadunam 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 2012, com diferença de R$ 1.682,05.
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O exame efetuado pelo Corpo Instrutivo foi efetuado por meio de técnica de
amostragem, na qual foi apurado 85,50% do total das despesas empenhadas com
recursos próprios e com o FUNDEB, registradas no banco de dados fornecido pelo
próprio município por meio do sistema SIGFIS. A relação destes empenhos consta,
às fls. 831/842, do presente processo.

Verifiquei 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
SIGFIS/BO
Contabilidade – Anexo 8 Consolidado

VALOR –R$
60.724.400,14
60.034.593,67

Diferença

689.806,47

Fonte: Anexo 8 - Consolidado às fls. 506/508 e Planilha SIGFIS/BO de fls. 831/842.

Tal divergência será considerada na conclusão de meu Voto.

Os recursos arrecadados pelo município e que serviram de base de cálculo
de apuração para os gastos com educação foram de R$ 73.148.982,05, conforme
apurado pelo Corpo Instrutivo. Entretanto, tal valor está divergente do consignado
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 2012 (R$ 73.147.300,00). Tal fato constituirá uma
ressalva na conclusão de meu Voto.

No quadro a seguir, demonstro o total dos gastos com a Educação Básica,
de responsabilidade do município, ou seja, as despesas com o Ensino Infantil e
Fundamental, efetuadas com recursos de impostos e transferências de impostos
para efeito do cálculo dos limites legais.
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – EDUCAÇÃO BÁSICA
FONTE DE RECURSOS: IMPOSTOS, TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS
MODALIDADE DO ENSINO

SUBFUNÇÃO
361 - Ensino Fundamental

VALOR-R$
11.142.381,09

122 - Administração
306 - Alimentação
ENSINO FUNDAMENTAL

782 - Transporte Rodoviário
Inativos
Total Ensino Fundamental (A)

11.142.381,09

365 - Ensino Infantil
122 - Administração
306 - Alimentação
ENSINO INFANTIL

782 - Transporte Rodoviário
Inativos
Total Ensino Infantil (B)

EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
Fundamental)
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Fundamental e Infantil)

(Consideradas no Ensino

(Consideradas no Ensino

DEMAIS SUBFUNÇÕES ATÍPICAS CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA EDUCAÇÃO REGISTRADAS EM OUTRAS
FUNÇÕES

0,00

366 - Educação Jovens e
Adultos (C)
367 - Educação Especial (D)

(E)
(F)

(G) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( A + B + C + D + E + F )
(H) VALOR REPASSADO AO FUNDEB
(I) TOTAL DAS DESPESAS REGISTRADAS COMO GASTO EM EDUCAÇÃO (
G+H)
(J) DEDUÇÃO DO SIGFIS/BO

11.142.381,09
9.376.534,06
20.518.915,15
3.621.123,63

(K) DEDUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2012 CANCELADOS EM 2013

0,00

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

16.897.791,52

(M) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

73.148.982,05

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

23,10%

Fonte: Quadros às fls. 731/738
Nota 1: o município encaminhou as informações sobre os gastos com educação realizados com impostos e transferências de impostos em
quadro extracontábil, cujos valores totais encontram-se consoantes aos registrados pela contabilidade no demonstrativo das despesas por
função - anexo 8 (fls. 506/508). Não obstante, entendemos que o município deve gerar tais informações, com a consequente emissão dos
demonstrativos, diretamente do sistema contábil. Dessa forma, tal fato será objeto de impropriedade ao final desta instrução.
Nota 2: o jurisdicionado não encaminhou informação quanto aos cancelamentos de Restos a Pagar (Função 12) da fonte de recursos de
Impostos e Transferências de Impostos, realizados no exercício de 2013 até a data da entrega da Prestação de Contas, relativas ao exercício
de 2012. Tal fato será objeto de impropriedade ao final desta instrução.

CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012
MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA

ALOYSIO NEVES
Conselheiro-Relator

TCE-RJ
PROCESSO Nº 210.873-2/13
RUBRICA:
FLS.: 982

Após a publicação do presente processo em Pauta Especial, o
jurisdicionado trouxe esclarecimentos (Documento TCE/RJ 24.200-3/13), que foram
acatados pelo Corpo Instrutivo, conforme transcrição a seguir:
“Razões de Defesa:
O jurisdicionado alega que, após verificar os procedimentos que deram origem ao percentual
apurado, causou-lhe estranheza as deduções efetuadas em suas despesas com o ensino, promovidas
com base no Relatório extraído SIFIS/BO, sob o apontamento de que tais despesas seriam referentes
a exercícios anteriores ao da prestação de contas.
Prossegue o jurisdicionado refutando tal procedimento, alegando que as leis que tratam da
matéria (Leis 9.394/96 e 11.494/07) não dispõem em seus textos que devem ser consideradas
despesas com ensino somente aquelas que se refiram ao exercício da prestação de contas. Afirma,
ainda, que o procedimento fere o artigo 212 da Constituição Federal.
Assim, fornece novo cálculo, às fls. 934, considerando toda a despesa com ensino,
custeadas com impostos e transferências de impostos, sem qualquer dedução, apurando um
percentual de aplicação de recursos no ensino na ordem de 28,05%.
Além disso, o jurisdicionado informa ainda, que, não houve pagamento de pessoal referente
ao exercício de 2011, no exercício de 2012, e que em relação aos Empenhos n.ºs 98 (R$ 900.000,00)
e 99 (R$ 2.200.000,00) [fonte: recursos próprios], bem como em relação ao Empenho n.º 100 (R$
2.827.426,73) [fonte: FUNDEB], os quais se referem a pagamento de pessoal, ocorreu, por parte da
administração municipal, um erro no lançamento dos respectivos históricos no SIGFIS, sendo
”digitado no SIGFIS: ‘pessoal para o exercício de 2011’, quando na verdade o correto a ser digitado é:
‘pessoal para o exercício de 2012’”.
O jurisdicionado encaminha cópias dos empenhos 98 e 99, bem como dos respectivos
processos de pagamento, objetivando comprovar que tais despesas são relativas ao exercício de
2012, as quais foram juntadas às fls. 959/1098, com destaque aos documentos de fls. 959 e 1029.
Por fim, apresenta novo cálculo de apuração das despesas custeadas com impostos e
transferências de impostos, fls. 935, desta feita, deixando de expurgar somente os valores registrados
indevidamente no SIGFIS. Ao invés de expurgar, com base no SIGFIS/BO, o valor de R$
3.621.123,63, expurgou somente o valor de R$ 521.123,63, evidenciando uma aplicação de 27,34%
dos recursos no ensino.
Análise:
Quanto à alegação do jurisdicionado de que as despesas de exercícios anteriores deveriam
ser computadas no percentual mínimo de aplicação de recursos no ensino, discordamos de tal
posicionamento, uma vez que, em obediência ao regime contábil da competência, as referidas
despesas pertencem ao exercício no qual foram, de fato, incorridas, independente da escrituração
contábil, além disso, foi naquele exercício (o anterior) que houve o proveito do benefício gerado pela
despesa.
Dessa forma, entendemos que as despesas de exercícios anteriores, tanto as custeadas por
recursos próprios quanto as custeadas pelo FUNDEB, não devem ser computadas no cálculo de
aplicação dos respectivos limites.
Assim, entendemos que este argumento não deve prosperar.
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Quanto à alegação de que houve um erro formal no lançamento dos históricos das despesas
no SIGFIS, referentes aos empenhos 98 e 99, com a afirmação de que as despesas se referem de
fato ao exercício de 2012, entendemos pertinente sua aceitação, uma vez que houve o
encaminhamento de documentação comprobatória, sobretudo das cópias das notas de empenhos de
fls. 959 e 1029.
Dessa forma, recalcularemos o percentual de aplicação de recursos no ensino,
considerando esta nova informação, conforme se segue:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO – EDUCAÇÃO BÁSICA
FONTE DE RECURSOS: IMPOSTOS, TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS
MODALIDADE DO ENSINO

SUBFUNÇÃO

VALOR-R$

361 - Ensino Fundamental

11.142.381,09

122 - Administração
306 - Alimentação
ENSINO FUNDAMENTAL

782 - Transporte Rodoviário
Inativos
Total Ensino Fundamental (A)

11.142.381,09

365 - Ensino Infantil
122 - Administração
306 - Alimentação
ENSINO INFANTIL

782 - Transporte Rodoviário
Inativos
Total Ensino Infantil (B)

EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
Fundamental)
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Fundamental e Infantil)

(Consideradas no Ensino

(Consideradas no Ensino

0,00

366 - Educação Jovens e
Adultos (C)
367 - Educação Especial (D)

DEMAIS SUBFUNÇÕES ATÍPICAS CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO
BÁSICA

(E)

SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA EDUCAÇÃO REGISTRADAS EM OUTRAS
FUNÇÕES

(F)

(G) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( A + B + C + D + E + F )
(H) VALOR REPASSADO AO FUNDEB
(I) TOTAL DAS DESPESAS REGISTRADAS COMO GASTO EM
EDUCAÇÃO ( G + H )
(J) DEDUÇÃO DO SIGFIS/BO

11.142.381,09
9.376.534,06
20.518.915,15
521.123,63

(K) DEDUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2012 CANCELADOS EM 2013

0,00

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

19.997.791,52

(M) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

73.148.982,05

(N) PERCENTUAL ALCANÇADO (LIMITE MÍNIMO 25,00% - ART. 212 DA CF/88) (L/Mx100)
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Fonte: Quadros às fls. 731/738
Nota 1: o município encaminhou as informações sobre os gastos com educação realizados com impostos e transferências de impostos em
quadro extracontábil, cujos valores totais encontram-se consoantes aos registrados pela contabilidade no demonstrativo das despesas por
função - anexo 8 (fls. 506/508). Não obstante, entendemos que o município deve gerar tais informações, com a consequente emissão dos
demonstrativos, diretamente do sistema contábil. Dessa forma, tal fato será objeto de impropriedade ao final desta instrução.
Nota 2: o jurisdicionado não encaminhou informação quanto aos cancelamentos de Restos a Pagar (Função 12) da fonte de recursos de
Impostos e Transferências de Impostos, realizados no exercício de 2013 até a data da entrega da Prestação de Contas, relativas ao exercício
de 2012. Tal fato será objeto de impropriedade ao final desta instrução.
Nota 3: através do relatório extraído do SIGFIS/BO, identificamos despesas em desacordo com o estabelecido no artigo 70 e 71 da Lei
Federal nº 9.394/96, como segue:
Data do
Empenho

Nº do Empenho

31/1/2012

114001
(1)

30/5/2012

440
(2)

30/5/2012

441
(2)

10/5/2012

399
(2)

30/5/2012

442
(2)

30/5/2012

443
(2)

Histórico

Credor

Empenho ref. a pagamento de Daf da
sec de educacao, ref aos anos de
NÃO APLICÁVEL
2005/ 2006/ 2007/ 2008, conforme o
processo 14915/2011.
Pregao 045/2010. Termo de
Reconhecimento de Divida referente a
contratacao de empresa especializada
HOME BREAD
no fornecimento de refeicoes e
INDÚSTRIA E
merendar escolar para atender a
COMÉRCIO LTDA.
Unidades de Ensino da Rede Municipal
( Desejum , Almoco . Lanche e Jantar).
NF. 000.335.
Termo de Reconhecimento de Divida
referente a contratacao de empresa
especializada no fornecimento de
HOME BREAD
generos alimenticios para atender as
INDÚSTRIA E
necessidades da Secretaria de
COMÉRCIO LTDA.
Educacao, conforme parecer Fls.141 a
148. NFS. anexas ao proc.de Pgto
15052/11.
Termo de Reconhecimento de Divida
HOME BREAD
referente a NF.000.336.644, conforme
INDÚSTRIA E
Proc.15050/11. TED Oficio 134/12.
COMÉRCIO LTDA.
Termo de Reconhecimento de Divida
referente a contratacao de empresa
especializada no fornecimento de
HOME BREAD
generos alimenticios para atender as
INDÚSTRIA E
necessidades da Secretaria de
COMÉRCIO LTDA.
Educacao, conforme parecer Fls.133 a
140. NFS. anexas ao proc.de Pgto
115049/11.
Termo de Reconhecimento de Divida
referente a contratacao de empresa
especializada no fornecimento de
HOME BREAD
generos alimenticios para atender as
INDÚSTRIA E
necessidades da Secretaria de
COMÉRCIO LTDA.
Educacao, conforme parecer Fls.111 a
118. NFS. anexas ao proc.de Pgto
15051/11.
TOTAL RECURSOS PROPRIOS

Subfunção

Fonte de
Recurso

Valor – R$

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

32.300,00

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

157.275,00

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

38.751,72

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

200.333,53

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

54.803,88

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

37.659,50

521.123,63

NOTA 1: Deixamos de acolher as referidas despesas por serem de competência de exercícios anteriores.
NOTA 2: Não identifica o período de fornecimento, podendo tratar-se de exercícios anteriores ao exercício de 2012.

Desta forma, constatamos que o município CUMPRIU o limite estabelecido no artigo 212 da
Constituição Federal, tendo aplicado 27,34% destes recursos na manutenção e desenvolvimento do
ensino, razão pela qual entendemos que a impropriedade apontada deva ser desconsiderada.
Por oportuno compete-nos registrar que, devido aos esclarecimentos prestados, na
impropriedade relacionada à questão deixaremos de considerar as despesas referentes aos
empenhos de nºs 98 e 99.
Quanto ao empenho n.º 100, cuja despesa foi custeada pelo FUNDEB, no qual foi
apresentada a idêntica alegação de falha no lançamento no SIGFIS, afirmando-se que a despesa
pertence ao exercício de 2012, temos que, a carência de documentação comprobatória impede-nos
de acolhê-la, bem como de refazer aos cálculos referentes à aplicação de recursos daquele fundo.”
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Diante do exposto, a irregularidade verificada pelo Corpo Instrutivo em seu
primeiro exame da presente prestação de contas foi elidida. As impropriedades
verificadas na análise do presente tópico serão consideradas na conclusão de meu
Voto.
IX.2 – Fundeb
IX.2.1 Aspectos gerais do Fundeb
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB foi instituído pela Emenda
Constitucional Federal nº. 53, de 19 de dezembro de 2006, que deu nova redação
ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que foi
regulamentado pelo Decreto nº 6.091, de 24 de abril de 2007.
Em seguida, com a publicação do Art. 3º da Lei Federal nº. 11.494, de 20 de
junho de 2007, o FUNDEB foi regulamentado, com a implantação automática a
partir de 1º de janeiro de 2007.
O FUNDEB é um fundo de natureza contábil e é composto por 20% (vinte
por cento) das seguintes fontes de receita:
Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou
direitos – ITCMD, previsto no inciso I do caput do art. 155 da CFB;
Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação – ICMS, previsto no inciso II do caput do art. 155, combinado com o
inciso III do caput do art. 158 da CFB;
Imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA, previsto no
inciso III do caput do art. 155, combinado com o inciso III do caput do art. 158 da
CRFB;
Parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente
instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do
art. 154 da Constituição Federal prevista no inciso II do caput do art. 157 da CFB;
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Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade
territorial rural, relativamente a imóveis situados nos Municípios – ITR, prevista no
inciso II do caput do art. 158 da CFB;
Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e prevista na alínea “a” do
inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário
Nacional de que trata a Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo
de Participação dos Municípios – FPM e prevista na alínea “b” do inciso I do caput
do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata a
Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal – IPI, e prevista no inciso
II do caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº. 61, de 26
de dezembro de 1989; e
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos no art. 3º.
da Lei nº. 11.494, de 20/07/2007, bem como juros e multas eventualmente
incidentes.
Inclui-se na base de cálculos dos recursos referidos nos incisos do artigo
citado acima o montante de recursos transferidos pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, conforme disposto na Lei Complementar nº. 87,
de 13 de setembro de 1996.
Além dos recursos mencionados nos incisos do caput e no § 1º. do art. 3º.
da Lei nº. 11.494, de 20/07/07, os Fundos contarão com a complementação da
União, nos termos da Seção II da citada lei.
As receitas dos Fundos que compõem o FUNDEB destinam-se à
manutenção e ao desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna
dos trabalhadores da educação, observando o disposto na Lei nº. 11.494 de
20/07/07.
IX.2.2 – Registro Contábil
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A contabilidade deve registrar as receitas que sofrem retenção, pelo
correspondente a 100% e não pelo valor líquido que entra nos cofres. A forma
sugerida para contabilização das receitas não é fundamental apenas para apuração
do resultado entre a retenção compulsória ao FUNDEB e o que retornou com a
distribuição desses recursos e sim para apuração do cálculo do limite das despesas
do Legislativo; dos gastos mínimos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
dos gastos máximos em despesas com pessoal; dos gastos mínimos em Saúde.
IX.2.3 – Saldo Financeiro do Fundeb
Os recursos do Fundo devem ser totalmente utilizados durante o exercício
em que forem creditados, admitindo-se que eventual saldo (não comprometido)
possa ser utilizado no primeiro trimestre do exercício subsequente, mediante
crédito adicional, desde que não ultrapasse 5% do valor recebido durante o
exercício, incluído aí o valor relativo à complementação da União (art. 21, § 2.º da
M.P. n.º 339/06).
Tendo em vista a obrigatoriedade de utilizar os recursos do Fundo dentro do
exercício em que forem creditados, levando-se ainda em consideração que os
recursos são distribuídos com base em estatísticas que apontam o valor mínimo
necessário por aluno para que o objetivo do Fundo seja alcançado dentro do
exercício financeiro, não é recomendável o comprometimento do orçamento do ano
seguinte com despesas realizadas no exercício anterior, sem recursos disponíveis.
Nota-se que, a princípio, deve o município aplicar todos os recursos
recebidos no próprio exercício. No entanto, o mesmo artigo da lei permite, em seu §
2º, que até 5% (cinco por cento) desses recursos sejam utilizados no 1º trimestre
do exercício seguinte, mediante a abertura de crédito adicional.
Tal flexibilização da regra ocorre pelo fato de ser verificado, ao final do ano,
o recebimento de créditos oriundos do FUNDEB, cuja aplicação fica prejudicada em
função da proximidade do encerramento do exercício.
Cabe, ainda, alertar a Administração Municipal para o que dispõe o artigo
35 da Lei Federal nº 4.320, de 1964:
“Art. 35 – Pertencem ao exercício financeiro:
I – as receitas nele arrecadadas;
II – as despesas nele legalmente empenhadas.”
Como se pode depreender dessa norma, a regra legal no setor público
brasileiro é a do Regime de Competência para as despesas (pois em relação a
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estas o que importa é a época do fato gerador ou empenho) e do Regime de Caixa
para as receitas (pois em relação a estas o fator importante é a arrecadação ou
entrada no caixa).
Dessa forma, as despesas empenhadas e não pagas no exercício serão
pagas no seguinte como se tivessem sua execução completamente realizada no
ano anterior (ano de referência), enquanto que as Receitas são apropriadas pela
efetiva entrada no caixa, ou seja, no ano seguinte.
IX.2.4 – Acompanhamento e Controle Social do Fundeb
Para exercer o controle sobre os recursos dos Fundos, além da fiscalização
exercida pelos Controles Internos e Tribunais de Contas, a Lei Federal n.º
11.494/97 estabeleceu a criação de Conselhos instituídos para esse fim.
O Conselho de Acompanhamento e Controle Social é um colegiado, cuja
função principal é proceder ao acompanhamento e controle social sobre a
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito de
cada esfera Municipal, Estadual ou Federal. O Conselho não é uma unidade
administrativa do Governo, assim, sua ação deve ser independente e, ao mesmo
tempo, harmônica com os órgãos da Administração Pública local.
O Poder Executivo deve oferecer ao Conselho o necessário apoio material e
logístico, disponibilizando, se necessário, local para reuniões, meio de transporte,
materiais, equipamentos, etc, de forma a assegurar a realização periódica das
reuniões de trabalho, garantindo assim, condições, para que o Colegiado
desempenhe suas atividades e efetivamente exerça suas funções. É importante
destacar que ao trabalho dos Conselhos soma-se o trabalho das tradicionais
instâncias de controle e fiscalização da gestão pública, razão pela qual seu parecer
é peça essencial ao exame das presentes contas, influenciando na sua conclusão.
Após a publicação do presente processo em Pauta Especial, o
jurisdicionado encaminhou o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos
do fundo (Documento TCE/RJ 24.200-3/13), em cumprimento ao disposto no artigo
24 da Lei n.º 11.494/07. Contudo, o Corpo Instrutivo informa o seguinte:
“Razões de Defesa:
O Jurisdicionado encaminhou o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle do
FUNDEB, juntado às fls. 1195/1196, esclarecendo que a demora na remessa se deu devido o
conselho emitir parecer somente após verificação de todas as unidades de ensino, demandando muito
tempo para a apreciação do relatório.
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Análise:
Compulsando os autos, confirmamos a remessa do parecer do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (fls. 1195/1196) sobre a distribuição, a transferência
e a aplicação dos recursos do fundo, o qual concluiu pela aprovação das contas, conforme previsto no
artigo 24 da Lei n.º 11.494/07.
Dessa forma entendemos que a irregularidade deva ser desconsiderada.”

Pude observar que o cadastro do Conselho do FUNDEB consta como
irregular junto ao Ministério da Educação – MEC, conforme consulta efetuada ao
site daquele órgão (fl. 1149/1151), o que constará como ressalva na conclusão de
meu Voto.
IX.2.5 – Acompanhamento dos Recursos Financeiros do Fundeb
Em relação à movimentação financeira dos recursos do FUNDEB, o Corpo
Instrutivo aponta:
“4.4.1) DA DETERMINAÇÃO PLENÁRIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2011 PARA
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
O Plenário desta Corte em sessão realizada em 18/10/2012, relativa à Prestação de Contas
de Administração Financeira do Município de Seropédica, referente ao exercício de 2011, processo
TCE-RJ nº 205.560-8/12 decidiu pela seguinte determinação,
DETERMINAÇÕES Nº 13b - O déficit financeiro apurado na presente Prestação de Contas,
no montante de R$ 901.723,26, deve ser ressarcido à conta do Fundo, com recursos próprios, para se
resgatar o necessário equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei nº
11.494/07, especialmente do seu art. 21;
Em análise efetuada na presente prestação de contas, não restou comprovado o
ressarcimento financeiro determinado pelo Plenário ao município, uma vez que os extratos bancários
da conta corrente do FUNDEB não foi encaminhada.
No entanto, considerando que, conforme declarado às fls. 786, o município procedeu ao
pagamento de despesas com recursos próprios na ordem de R$ 4.160.935,42, compensando assim o
deficit financeiro apurado no exercício anterior de R$ 901.723,26, não restando, portanto, valores a
serem ressarcidos oriundos de deficits anteriores.
4.4.2) DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB
No exercício de 2012, o município registrou como receitas transferidas pelo FUNDEB o valor
de R$ 36.252.424,95, correspondente aos recursos repassados acrescidos do valor das aplicações
financeiras, conforme demonstrado:
RECEITAS DO FUNDEB
Natureza
Transferências Multigovernamentais
CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012
MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA

Valor - R$
36.229.521,50
ALOYSIO NEVES
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TCE-RJ
PROCESSO Nº 210.873-2/13
RUBRICA:
FLS.: 990
Aplicação Financeira

22.903,45

Complementação Financeira da União
Total das Receitas do FUNDEB

0,00
36.252.424,95

Fonte: Demonstrativo das receitas arrecadadas – anexo 10, fls. 522/528

Verificamos que o valor registrado pela contabilidade do município como transferências
recebidas do FUNDEB guarda paridade com o valor informado pela Secretaria do Tesouro Nacional
– STN, conforme documento de transferências de repasses que anexamos às fls. 825/827.
RECEITAS DO FUNDEB
Descrição

Valor - R$

(A) Transferências Recebidas Contabilizadas pelo Município

36.229.521,50

(B) Valor Informado pela STN

36.229.521,50
0,00

(C) Diferença (A-B)
Fonte: Demonstrativo das receitas arrecadadas – anexo 10, fls. 522/528, documento STN de fls. 825/827.

4.4.3) DO RESULTADO ENTRE O RECEBIMENTO E CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEB
Conforme apontado anteriormente, o município recebeu transferências do FUNDEB no total
de R$ 36.229.521,50. Comparando o valor recebido com a contribuição realizada pelo município ao
Fundo, ou seja, com o valor transferido decorrente da dedução de 20% (vinte por cento) das receitas
de transferências de impostos: FPM, ICMS, IPI Exp., ICMS Des., IPVA e ITR, verificamos que o
município ganhou recursos no total de R$ 26.852.987,44, como demonstrado:
RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
Descrição
R$
Valor das Transferências Recebidas do FUNDEB
36.229.521,50
Valor da Contribuição Efetuada pelo Município ao FUNDEB
9.376.534,06
26.852.987,44
Diferença (Ganho de Recursos)
Fonte: Demonstrativo das receitas arrecadadas – anexo 10, fls. 522/528.

4.4.4) DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
4.4.4.1) DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Do total dos recursos recebidos do FUNDEB, acrescido do resultado das aplicações
financeiras, o município deve aplicar, no mínimo, 60% (sessenta por cento) no pagamento da
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, no caso, dos profissionais que
atuam no ensino fundamental e infantil, conforme determina o artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07.
O quadro a seguir demonstra o resultado alcançado pelo município no exercício de 2012:
PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
(A) TOTAL REGISTRADO COMO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO
28.685.250,06
MAGISTÉRIO
(B) DEDUÇÃO DO SIGFIS RELATIVO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
2.827.426,73
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(C) DEDUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2012 CANCELADOS EM 2013 MAGISTÉRIO
(D) TOTAL APURADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO (A-B-C)
(E) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB
(F) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDEB
(G) COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO
(H) TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB (E+F+G)
(I) PERCENTUAL DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO
ENSINO BÁSICO (MÍNIMO 60,00% - ART. 22 DA LEI 11.494/07) (D/H)x100

0,00
25.857.823,33
36.229.521,50
22.903,45
0,00
36.252.424,95
71,33%

Fonte: Demonstrativo das receitas arrecadadas – Anexo 10, fls. 522/528, Quadro de fls. 773/776.
Nota 1: conforme já mencionado anteriormente, identificamos despesa referente a exercício anterior, registrada a seguir, a
qual deixamos em nossa análise.
Data do
Empenho

Nº do
Empenho

Histórico

Credor

Subfunção

Fonte de
Recurso

Valor – R$

30/1/2012

100001
(1)

Empenho ref. a pagamento de
pessoal para o exercício de 2011,
conforme processo 00849/2012.

NÃO
APLICÁVEL

361

FUNDEB

2.827.426,73

Como podemos observar o município CUMPRIU o limite estabelecido no artigo 22 da Lei
Federal nº 11.494/07, tendo aplicado 71,33% destes recursos no pagamento da remuneração dos
profissionais do magistério.
4.4.4.2) DA APLICAÇÃO MÍNIMA DE 95% DOS RECURSOS
A Lei Federal nº 11.494/07 (lei do FUNDEB) estabelece no seu artigo 21, que os recursos
do FUNDEB serão utilizados pelo município, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em
ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica
pública.

Nota-se que, a princípio, deve o município aplicar todos os recursos recebidos no próprio
exercício. No entanto, o mesmo artigo da lei permite, em seu § 2º, que até 5% (cinco por cento)
desses recursos sejam utilizados no 1º trimestre do exercício seguinte, mediante a abertura de crédito
adicional.

Tal flexibilização da regra ocorre pelo fato de ser verificado, ao final do ano, o recebimento
de créditos oriundos do FUNDEB, cuja aplicação fica prejudicada em função da proximidade do
encerramento do exercício.

Assim, procederemos à avaliação do cumprimento da citada lei federal, no que concerne à
aplicação do superávit financeiro porventura existente no exercício anterior, bem como da exigência
de aplicação mínima de 95% (noventa e cinco por cento) dos recursos recebidos do FUNDEB no
exercício de 2012.

4.4.4.2.1) DO RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2011)
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Como mencionado anteriormente, a Lei Federal nº 11.494/07 permite a aplicação de até 5%
(cinco por cento) dos recursos do FUNDEB no 1º trimestre do exercício seguinte, por meio da abertura
de créditos adicionais.

A fonte de recurso a ser utilizada, portanto, para a abertura do referido crédito adicional
deve ser o superávit financeiro verificado ao final do exercício anterior, uma vez que sem o recurso
financeiro não se poderia efetuar a abertura do crédito.

Com base nas informações presentes na Prestação de Contas de Governo do exercício
anterior (Proc. TCE-RJ nº 205.560-8/12) verificamos que a conta FUNDEB registrou ao final do
exercício de 2011 um déficit financeiro de R$ 901.723,25, de acordo com o valor apurado naquele
processo.

A existência de déficit financeiro no exercício anterior indica que o município empenhou
despesas em exercícios anteriores em montante superior aos recursos recebidos.

Dessa forma, não há ajuste a ser realizado na movimentação do FUNDEB no exercício de
2012, uma vez que não ocorreu superávit financeiro no exercício de 2011.

4.4.4.2.2) DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO MÍNIMA LEGAL
No quadro, a seguir, demonstraremos o valor total das despesas empenhadas no exercício
de 2012 com recursos do FUNDEB, em face do que dispõe o artigo 21 da Lei Federal nº 11.494/07:
CÁLCULO DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 2012
DESCRIÇÃO

VALOR - R$

(A) Recursos recebidos a título de FUNDEB no exercício de 2012

36.229.521,50

(B) Receita de Aplicação Financeira dos recursos do FUNDEB de 2012

22.903,45

(C) Total das Receitas do FUNDEB no exercício de 2012 (A + B)
(D) Total das Despesas empenhadas com recursos do FUNDEB
em 2012
(E) Superávit Financeiro do FUNDEB no exercício de 2011

36.252.424,95
40.530.269,82
0,00

(F) Despesas não consideradas

3.259.212,17

(G) Déficit Financeiro do FUNDEB no exercício de 2012

1.018.632,70

(H) Cancelamentos de Restos a Pagar de 2012 realizados em
2013
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0,00
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(I) Total das despesas consideradas como gastos do FUNDEB
no exercício de 2012 (D-E-F-G-H)

36.252.424,95

(J) Percentual alcançado (mínimo = 95%) (I/C)

100,00%

Fonte: Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 Consolidado - fls. 522/528 e Demonstrativo às fls. 769, 773/776.
Nota (item F): Valor referente a despesas custeadas com recursos próprios (R$ 4.160.935,42), conforme declaração de fls. 786,
deduzido do deficit financeiro do exercício anterior (R$ 901.723,25). No valor registrado já se encontra considerado os valores
referentes às despesas de exercícios anteriores, as quais contrariam o princípio da anualidade das despesas do FUNDEB (R$
3.045.713,96) e elencadas a seguir;

Data do
Empenho

Nº do
Empenho

Histórico

Credor

Subfunçã
o

Fonte de
Recurso

Valor – R$

30/1/2012

100001
(1)

Empenho ref. a pagamento de
pessoal para o exercício de 2011,
conforme processo 00849/2012.

NÃO APLICÁVEL

361

FUNDEB

2.827.426,73

1/2/2012

130
(1)

Empenho ref. a contrapartida do
municipio, mes de setembro/11, Tec
administrativos Fundeb, processo
12776/2011

SEROPREVI FUNDO DE PREV
DOS SERVIDORES

361

10 FUNDEB

160.192,57

8/2/2012

162
(1)

Empenho referente ao pagamento
das contas de energia elétrica das
Unidades Escolares, mês de
out2011, conforme Proc.
013315/2011

LIGHT SERVICOS DE
ELETRICIDADE S/A

361

FUNDEB

28.841,71

29/2/2012

245
(1)

Empenho referente ao pagamento
das contas de energia elétrica das
Unidades Escolares, mês de
DEZ/2011, conforme Proc.
14988/2011

LIGHT SERVICOS
DE ELETRICIDADE
S/A

361

FUNDEB

29.252,95

TOTAL - RECURSOS FUNDEB

3.045.713,96

Nota (item G): deficit financeiro conforme apurado no item 4.4.4.2.4 adiante, tendo em vista que o município não encaminhou o
balancete de 31/12/2012.
Nota (item H): o jurisdicionado não encaminhou informação quanto aos cancelamentos de Restos a Pagar (Função 12) da
fonte de recursos do FUNDEB, realizados no exercício de 2013 até a data da entrega da Prestação de Contas, relativas ao
exercício de 2012. Tal fato será objeto de impropriedade ao final desta instrução.

Registramos que as despesas empenhadas à conta do FUNDEB sem a respectiva
disponibilidade de recursos do Fundo (déficit financeiro), no valor de R$ 1.018.632,70, foram excluídas
da base de cálculo do limite mínimo de aplicação de 95% (noventa e cinco por cento) exigido pelo § 2º
do art. 21 da Lei Federal nº 11.494/07, uma vez que tais despesas, empenhadas sem recursos do
FUNDEB, serão honradas somente no exercício seguinte à conta de outros recursos.

Tal procedimento indica descontrole na gestão orçamentária e financeira do fundo
descaracterizando a essência da criação do FUNDEB pela Lei nº 11.494/07, o que será considerado
como impropriedade na conclusão desta instrução.

Não obstante o descontrole da gestão orçamentária e financeira do fundo, observamos que
o Município utilizou, neste exercício, 100,00% dos recursos do FUNDEB de 2012, não restando saldo
a empenhar.

4.4.4.2.3) DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB EM 2012
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Demonstramos, no quadro a seguir, a movimentação financeira dos recursos do FUNDEB e
o saldo financeiro existente para o exercício seguinte:
FUNDEB - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 2012
I - Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (2011)
II - Recursos Recebidos a Título de FUNDEB
III - Receitas de Aplicações Financeiras
IV - Outros Créditos
V - Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV)
VI - Despesa Orçamentária Paga com o FUNDEB no exercício
de 2012
VII - Despesa Extraorçamentária Paga com o FUNDEB no exercício de
2012
VIII - Outros Débitos
IX - Total das Despesas Pagas (VI+VII+VIII)
X - Saldo Financeiro Apurado a título de FUNDEB (V-IX)
XI – Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do FUNDEB (2012)
XII – Diferença Apurada (X-XI)

VALOR (R$)
251.803,97
36.229.521,50
22.903,45
4.160.935,42
40.665.164,34
40.513.199,82
1.434,53
251.803,87
40.766.438,22
-101.273,88
0,00
-101.273,88

Fonte: Receitas Arrecadadas – anexo 10, fls. 522/528; Quadro às fls. 769, 786
Nota: Outros Créditos referem-se a pagamento efetuado com recursos próprios e Outros Débitos são relativos a restos a pagar de
2011 pagos com recursos do FUNDEB de 2011, conforme informado às fls. 786

Como se verifica apurou-se um saldo financeiro negativo de R$ 101.273,88, conforme
informado pelo próprio município às fls. 786. Tal fato revela o pagamento de despesas sem recursos
e um descontrole completo da conta FUNDEB.

Cumpre-nos registrar, ainda, que o jurisdicionado não encaminhou os extratos e a
conciliação bancária da conta corrente do FUNDEB em 31/12/2012, comprometendo a apuração do
real saldo financeiro obtido ao final do exercício, o que será objeto de irregularidade em nossa
conclusão.

Após a publicação do presente processo em Pauta Especial, o
jurisdicionado trouxe documentos e esclarecimentos, que foram parcialmente
acatados pelo Corpo Instrutivo, conforme se segue:
Razões de Defesa:
O jurisdicionado encaminhou os extratos referentes ao período de janeiro a dezembro de
2012 e as conciliações bancárias de dezembro de 2012 das contas do FUNDEB, elencadas a seguir,
os quais foram juntados às fls. 1099/1194.
- Banco do Brasil S/A – c/c 44471-5
- Banco do Brasil S/A – c/c 58021-x
- Caixa Econômica Federal – c/c 00000010-2
- HSBC Bamerindus – C/C 01635/76
Análise:
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Considerando o encaminhamento dos referidos extratos e conciliações bancárias,
entendemos pertinente evidenciar, nesta oportunidade, a movimentação financeira dos recursos do
FUNDEB e o saldo financeiro existente para o exercício seguinte, conforme quadro a seguir:
FUNDEB - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 2012
I - Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior
(2011)
II - Recursos Recebidos a Título de FUNDEB
III - Receitas de Aplicações Financeiras
IV - Outros Créditos
V - Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV)
VI - Despesa Orçamentária Paga com o FUNDEB no exercício
de 2012
VII - Despesa Extraorçamentária Paga com o FUNDEB no exercício
de 2012
VIII - Outros Débitos
IX - Total das Despesas Pagas (VI+VII+VIII)
X - Saldo Financeiro Apurado a título de FUNDEB (V-IX)
XI – Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do FUNDEB (2012)
XII – Diferença Apurada (X-XI)

VALOR (R$)
251.803,97
36.229.521,50
22.903,45
4.160.935,42
40.665.164,34
40.513.199,82

1.434,53
251.803,87
40.766.438,22
-101.273,88
39.010,86
-140.284,74

Fonte: Receitas Arrecadadas – anexo 10, fls. 522/528; Quadro às fls. 769, 786, extratos e conciliações às fls. 1099/1194.
Nota: Outros Créditos referem-se a pagamento efetuado com recursos próprios e Outros Débitos são relativos a restos a pagar
de 2011 pagos com recursos do FUNDEB de 2011, conforme informado às fls. 786

Como
se
verifica
apurou-se
um
saldo
financeiro
negativo
de
R$ 101.273,88, conforme informado pelo próprio município às fls. 786, o que revela um descontrole
completo da conta FUNDEB.
Conforme assinalado no quadro anterior, apurou-se uma diferença de R$ 140.824,74, entre
o saldo final da movimentação de recursos do FUNDEB e o saldo financeiro conciliado, apontando
para um saldo contábil superior ao saldo apurado o que será motivo de impropriedade em nossa
conclusão.
Dessa forma e considerando a remessa dos extratos e conciliações bancárias das contas do
FUNDEB, entendemos que, sem prejuízo da impropriedade mencionada anteriormente, a
irregularidade deva ser desconsiderada.”
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Diante do exposto, entendo que a irregularidade verificada no primeiro
exame desses processo foi sanada.
4.4.4.2.4) RESULTADO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2013)
Considerando que o resultado financeiro para o exercício seguinte, verificado em 31/12/12,
pode não representar exatamente a simples sobra entre receitas recebidas e despesas empenhadas,
uma vez que outras movimentações porventura realizadas podem impactá-lo ao final do exercício,
como ressarcimento financeiro creditado na conta do FUNDEB, cancelamentos de passivos, etc.,
efetuaremos, a seguir, a análise do resultado financeiro para o exercício de 2013:

RESULTADO FINANCEIRO DO FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2013
DESCRIÇÃO

VALOR - R$

Déficit Financeiro em 31/12/2011

-901.723,25

(+) Receita do FUNDEB recebida em 2012

36.229.521,50

(+) Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB de 2012

22.903,45

(+) Ressarcimento efetuado à conta do FUNDEB em 2012
(+) Créditos outros (depósitos, transferências, etc) em 2012

0,00
(1)

(+) Cancelamento de passivo financeiro (RP, Outros) efetuados em 2012

4.160.935,42
0,00

= Total de Recursos Financeiro em 2012

39.511.637,12

(-) Despesas empenhadas do FUNDEB em 2012

40.530.269,82

= Déficit Financeiro em 31/12/2012

-1.018.632,70

Fonte: Prestação de Contas de Governo de 2011 (Proc. TCE-RJ nº 205.560-8/12), Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 – fls. 522/528,
Quadro de fls. 769, 773/776 e Declaração de fls. 741.
Nota (1): crédito referente à transferência de recursos para cobertura de despesas do FUNDEB com recursos próprios da
prefeitura, conforme declarado às fls. 769.

O valor do déficit financeiro para o exercício de 2013 apurado no quadro anterior – R$
1.018.632,70 diverge do valor registrado pelo município no Balancete – R$ 84.203,88 (fls. 820),
apontando uma diferença no montante de R$ 934.428,82.
O saldo evidenciado pela contabilidade da Prefeitura registra um déficit inferior ao apurado
na presente instrução. Tal divergência será objeto de ressalva em nossa conclusão.
Adicionalmente, entendemos que o valor do déficit financeiro apurado no quadro anterior, no
montante de R$ 1.018.632,70, deverá ser ressarcido à conta do FUNDEB para se resgatar o
necessário equilíbrio financeiro da conta, o que será objeto de determinação em nossa conclusão.”

Divirjo do Corpo Instrutivo quanto ao valor que deverá ser ressarcido à
conta do FUNDEB. Entendo que o valor correto é o registrado no Balancete,
montando ao valor de R$ 84.203,88.
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As divergências de saldos, bem como o empenhamento de despesas
referentes aos recursos do FUNDEB sem lastro financeiro, fatos mencionados na
análise do Corpo Instrutivo supra transcrita, serão consideradas como itens de
ressalva na conclusão de meu Voto.
IX.3 APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
O direito à saúde está garantido na Constituição Federal – art. 196, e
organizado por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, instituído pela Lei
Orgânica Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990.
As fontes de recursos para investimentos na saúde têm como marco legal a
Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, que acrescentou artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos
mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde pela União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
As receitas que compõem a base de cálculo dos recursos destinados às
ações e serviços públicos de saúde estão assim distribuídas:
Estado: Produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e
dos recursos de transferências, de impostos, de que tratam os arts. 157 e 159,
inciso I, alínea “a”, e inciso II, da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que
forem transferidas aos respectivos Municípios e com aplicação mínima obrigatória
de 12%.
Municípios: O produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art.
156 e dos recursos de transferências, de impostos, de que tratam os arts. 158 e
159, inciso I alínea “b” e § 3º da Constituição Federal, ficando obrigado a uma
aplicação mínima de 15%.
O Corpo Instrutivo, considerando as alterações normativas aplicadas às
ações e serviços públicos de saúde - ASPS, traz à baila, às fls. 890/890v, os
esclarecimentos pertinentes ao exame desta função de governo nas contas do
presente exercício:
“Em atendimento ao § 3º, artigo 198 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda
Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000, foi editada a Lei Complementar n.º 141, em 13 de
janeiro de 2012, dispondo sobre valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de
saúde.
Segundo a Lei Complementar n.º 141/12, serão consideradas, para fins de apuração da
aplicação dos recursos mínimos, como despesas em ações e serviços públicos de saúde aquelas
CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012
MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA

ALOYSIO NEVES
Conselheiro-Relator

TCE-RJ
PROCESSO Nº 210.873-2/13
RUBRICA:
FLS.: 998
voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos
princípios estatuídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes:
I - sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito;
II - estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da
Federação; e
III - sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a
outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as
condições de saúde da população.

A Lei Complementar n.º 141/12 prevê, ainda, em seu artigo 39, a criação de um módulo de
controle externo no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, gerido
pelo Ministério da Saúde, no qual os Tribunais de Contas deverão registrar as informações sobre a
aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde consideradas para fins de emissão de
parecer prévio.

No entanto, considerando que o ciclo orçamentário do exercício de 2012, já havia se iniciado
quando da edição da Lei Complementar Federal n.º 141/12, publicada no Diário Oficial da União em
16.01.2012, entendemos que o cumprimento das disposições da referida Lei Complementar, já no
exercício de 2012, inviabilizaria a execução orçamentária na forma estabelecida na Lei Orçamentária
Anual – LOA para o ano de 2012, uma vez que esta já havia sido aprovada no exercício de 2011.

Desse modo, adotaremos na presente prestação de contas a metodologia de verificação do
cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde até
então vigente nesta Corte de Contas, em linha com o Decreto Federal n.º 7.827, de 16 de outubro de
2012, que regulamentou a Lei Complementar Federal nº 141/12.

Não obstante, ao final dessa instrução iremos sugerir Comunicação ao Chefe do Poder
Executivo Municipal para que seja alertado que esta Corte, a partir da Prestação de Contas de
Administração Financeira do exercício 2013, considerará as normas previstas na Lei Complementar
Federal nº 141/12.”

Concordo com o posicionamento do Corpo Instrutivo de adequar o exame
dos gastos com ações e serviços públicos de saúde aos moldes da Lei
Complementar Federal n.º 141/12, somente nas contas de governo do exercício de
2013, haja vista que a publicação da referida Lei em 2012 inviabilizou a introdução
de ações alinhadas com a nova norma no orçamento do exercício de 2012.
Ainda, farei constar a proposta de Comunicação ao Chefe do Poder
Executivo Municipal para que seja alertado que esta Corte, a partir da Prestação de
Contas de Administração Financeira do exercício de 2013, considerará as normas
previstas na Lei Complementar Federal nº 141/12.
A tabela a seguir, apresenta o cálculo do valor mínimo a ser aplicado na
Saúde no exercício de 2012, em conformidade com o disposto no inciso III do artigo
77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
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Descrição

Valor - R$

RECEITAS
(A) Receitas de Impostos e Transferências (conforme quadro da educação)

73.148.982,05

(B) Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, d)

930.334,67

(C) Dedução do IOF-Ouro

0,00

(D) Total das Receitas (Base de cálculo da Saúde) = (A-B-C)

72.218.647,38

DESPESAS COM SAÚDE
(E) Despesas custeadas com recursos de impostos e transf. de impostos

18.606.441,66

(F) Cancelamento realizado em 2013 de Restos a Pagar de 2012

0,00

(G) Total das Despesas Consideradas = (E-F)

18.606.441,66

(H) Percentual das Receitas Aplicado em Gastos com Saúde (G/D) mínimo 15%

25,76%

Fonte: Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 Consolidado – fls. 522/528, Anexo 8 da Lei nº 4.320/64 Consolidado, Prefeitura e FMS - fls.
506/508, 646/648 e 690, Quadro às fls. 767/768, 784/785 e 818/819, Documento de Arrecadação do FPM de dezembro, fls. 829.
NOTA 1: 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 07/12/2012. No
entanto, esta receita não compõe a base de cálculo da Saúde, prevista no art. 198, § 2º, inciso III da CF, da mesma forma que o IOFOuro.
NOTA 2: o município encaminhou as informações sobre os gastos com saúde realizados com impostos e transferências de impostos
em quadro extracontábil, cujos valores totais encontram-se consoantes aos registrados pela contabilidade no demonstrativo das
despesas por função - anexo 8 da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde (fls. 646/648 e 690). Não obstante, entendemos que o
município deve envidar esforços no sentido de gerar tais informações, com a consequente emissão dos demonstrativos, diretamente do
sistema contábil. Dessa forma, tal fato será objeto de impropriedade ao final desta instrução.
Nota 3: o jurisdicionado não encaminhou informação quanto aos cancelamentos de Restos a Pagar (Função 10) da fonte de recursos
de Impostos e Transferências de Impostos, realizados no exercício de 2013 até a data da entrega da Prestação de Contas, relativas ao
exercício de 2012. Tal fato será objeto de impropriedade ao final desta instrução.

O Corpo Instrutivo, à fl. 893, aponta o seguinte:
“Observa-se que os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde foram
geridos pelos seguintes órgãos, conforme demonstrado a seguir:
DESCRIÇÃO
GASTOS GERIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
GASTOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GASTOS GERIDOS PELA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
TOTAL DE DESPESAS APLICADAS EM SAÚDE PELO MUNICÍPIO NO
EXERCÍCIO DE 2012

VALOR (R$)
3.804.057,49
27.236.107,40
325.689,74
31.365.854,63

PERCENTUAL
12,13
86,83
1,04
100%

Fonte: Anexos 8 Consolidado, Prefeitura, FMS e FMAS - fls. 506/508, 646/648, 692/693 e 713.

Tal procedimento contraria o estabelecido na Lei Federal n.º 8.080/90, o qual dispõe que as
despesas com ações e serviços públicos de saúde deverão ser financiadas com recursos
movimentados por intermédio dos fundos de saúde. Tal fato será objeto de impropriedade ao final
desse relatório.”

Tal fato será considerado na conclusão de meu Voto.
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O valor aplicado pelo município em Ações de Saúde corresponde a 25,76%
do total da receita resultante de impostos (próprios arrecadados e de impostos
transferidos), ficando em conformidade com o disposto no inciso III do artigo 77
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Inicialmente, não havia sido apresentado o Parecer do Conselho Municipal
de Saúde, opinando quanto à aplicação dos recursos destinados às ações e
serviços de saúde, em descumprimento ao disposto na Lei 8.080/90, o que levou o
Corpo Instrutivo à sugestão de irregularidade.
Após a publicação do presente processo em Pauta Especial, o
jurisdicionado trouxe elementos (Documento TCE/RJ 24.200-3/13), que não foram
acatados pelo Corpo Instrutivo conforme segue:
“Razões de Defesa:
O jurisdicionado encaminhou o parecer do Conselho Municipal de Saúde, o qual foi acostado
às fls. 1197/1198, justificando que o não encaminhamento, tempestivo, se deu pela demora do
conselho em apreciar os relatórios, o que somente ocorreu, segundo o jurisdicionado, em 27/08/2013.
Análise:
Observamos a remessa do parecer do Conselho Municipal de Saúde, acostado às fls.
1197/1198, opinou favoravelmente quanto à aplicação dos recursos destinados a ações e serviços
públicos de saúde, no entanto, o mesmo se refere, tão somente, ao 3º quadrimestre de 2012,
abstendo-se de se pronunciar quanto aos demais quadrimestres.
Temos que o pronunciamento parcial quanto à aplicação dos recursos destinados às ações
e serviços públicos de saúde, não atende ao preconizados no artigo 33 da Lei nº 8.080/90, razão pela
qual entendemos que a irregularidade deva ser mantida.”

Entendo que, a despeito da menção no Parecer do Conselho de Municipal
de Saúde de que o mesmo se refira unicamente ao 3º quadrimestre de 2012, o
referido documento encampa a totalidade do exercício financeiro. Portanto, sou da
opinião que tal fato não tenha o condão de macular as presentes contas, podendo
constar como ressalva na conclusão de meu Voto.
IX.4 – Repasse Financeiro para Câmara Municipal
IX.4.1 – Avaliação do Cumprimento do artigo 29-A da CF
Conforme estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal, incluído no
texto constitucional pela Emenda nº 25/00, o repasse financeiro a ser efetuado pelo
Poder Executivo à Câmara Municipal, para custear as despesas do Poder
Legislativo, não poderá ultrapassar aos limites definidos no caput do citado artigo,
bem como não poderá ser inferior à proporção fixada na Lei Orçamentária. Tais
determinações encontram-se dispostas nos incisos I e III do § 2º do artigo 29-A.
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Neste sentido, efetuarei a seguir a análise dessas normas constitucionais
com vistas à verificação da observação ou não desses dispositivos. Contudo,
preliminarmente, devo 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, como segue:
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
o
percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5
do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:
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
500.000 (quinhentos mil) habitantes;
IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre
500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um)
e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;
VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de
8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.
(...)
o

§ 2 Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:
I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo:
II - 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, cabe 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.
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 2012, 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, efetivamente realizado
no exercício anterior.
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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/c o artigo 102 da Lei nº 8.443/92,
no exercício de 2011 foi de 79.179 habitantes.
Registro que a população utilizada para o cálculo das quotas do FPM para o
exercício de 2012 e conseqüentemente para o limite previsto no artigo 29-A da CF
consta do Anexo X da Decisão Normativa nº 109/2010 – TCU.
LIMITE PREVISTO – BASE DE CÁLCULO
RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2011

VALOR (R$)

(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS)
1112.01.00 - ITR DIRETAMENTE ARRECADADO

0,00

1112.02.00 - IPTU

2.419.172,37

1112.04.00 - IRRF

843.604,48

1112.08.00 - ITBI

1.916.931,30

1113.05.00 - ISS

14.227.588,27

ISS - SIMPLES NACIONAL (SNA)

692.915,43

1120.00.00 - TAXAS (1)

932.268,79

1130.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1220.29.00 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP (2)

0,00
994.123,46

RECEITA DE BENS DE USO ESPECIAL (cemitério, mercado munc., etc) (3)
1911.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1913.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
1931.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS
SUBTOTAL (A)

197.986,43
205.954,82
1.285.761,06
23.716.306,41

(B) TRANSFERÊNCIAS
1721.01.02 - FPM
1721.01.05 - ITR
1721.01.32 - IOF-OURO
1721.36.00 - ICMS Desoneração LC 87/96
1722.01.01 - ICMS
ICMS Ecológico

21.281.441,42
31.653,61
0,00
88.349,40
19.823.314,84
0,00

Multas e Juros de Mora do ICMS
1722.01.02 - IPVA

2.263.471,53

Multas e Juros de Mora do IPVA
1722.01.04 - IPI - Exportação

596.524,50

1722.01.13 - CIDE - Classificada indevidamente na rubrica 1721.01.10

224.204,92

SUBTOTAL (B)
(C) DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS
(D) TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS ( A + B - C )
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(E) PERCENTUAL PREVISTO PARA O MUNICÍPIO

7,00%

(F) TOTAL DA RECEITA APURADA ( D x E )

4.761.768,66

(G) GASTOS COM INATIVOS (fls. 549)

0,00

(H) LIMITE MÁXIMO PARA REPASSE DO EXECUTIVO AO LEGISLATIVO EM 2012 ( F + G )

4.761.768,66

Fonte: Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 Consolidado - fls. 753/759 e Anexo 2 – Câmara – fls. 549
Notas: 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.

IX.4.2 – Verificação do Cumprimento do Limite Constitucional (§ 2º, inciso I do
artigo 29-A da CF)
Verifica-se, de acordo com a tabela a seguir, que foi respeitado o
limite de repasse do Executivo para o Legislativo, conforme o disposto no art. 29-A
da Constituição Federal.
Em R$
LIMITE DE REPASSE PERMITIDO
– ART. 29A

REPASSE RECEBIDO

REPASSE RECEBIDO ABAIXO
DO LIMITE

4.761.768,66

4.164.499,98

597.268,68

Fonte: Balanço Financeiro da Câmara – fl. 557

IX.4.3 – Verificação do Cumprimento do Limite da Lei Orçamentária Anual –
LOA (§ 2º, inciso III do artigo 29-A da CF)
De acordo com a Lei Orçamentária e com o Demonstrativo das Alterações
Orçamentárias (Orçamento Final), verifiquei que o total previsto para repasse ao
Legislativo, no exercício de 2012, montava em R$ 4.164.499,68.
Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal,
fl. 557, constatei o repasse em igual montante, tendo sido observado o previsto
no orçamento final da Câmara e no §2º do inciso III do art. 29-A da Constituição
Federal, conforme tabela a seguir:
Em R$

ORÇAMENTO FINAL DA
CÂMARA

REPASSE RECEBIDO

4.164.499,68

4.164.499,98*

Fonte: Balanço Orçamentário da Câmara e Balanço Financeiro da Câmara – fls. 556 e 557.
NOTA: diferença imaterial.

IX.5 – Royalties do Petróleo
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O artigo 8º da Lei nº 7.990, de 28/12/89 veda a aplicação dos recursos
provenientes de royalties no quadro permanente de pessoal e no pagamento da
dívida pública. Com relação à dívida com a União, bem como capitalização de
fundos de previdência, a Lei Federal nº 10.195/01 trata desta exceção.

Segue abaixo, demonstrativo contendo os recursos recebidos dos royalties
no exercício de 2012:
RECEITAS DA COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA – EXERCÍCIO
DE 2012

DESCRIÇÃO

REGISTROS CONTÁBEIS – R$
I – Transferência da União

13.626.864,04

Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Compensação Financeira de Recursos Minerais
Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo, Xisto e
Gás Natural
Royalties pela Produção (até 5% da produção)
Royalties pelo Excedente da Produção
Participação Especial
Fundo Especial do Petróleo

2.654.769,40
10.972.094,64
9.272.010,23
1.377.887,87
322.196,54

II – Transferência do Estado
III – Outras Compensações Financeiras
IV – Aplicações Financeiras

11.256,68

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

13.638.120,72

Fonte: Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 Consolidado – fls. 522/528 e Quadro de fls. 765,782 e 802.

Apresento quadro de despesas custeadas com recursos da Compensação
Financeira pela Exploração do Petróleo, Xisto e Gás Natural, conforme quadro à fl.
1222:
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NO
EXERCÍCIO DE 2012 - VALOR (R$)
DESPESAS CORRENTES
DESCRIÇÃO

I – Transferência da União
Compensação Financeira
de Recursos Hídricos
Compensação Financeira
de Recursos Minerais
Compensação Financeira
pela Exploração do
Petróleo, Xisto e Gás
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Pessoal e
Encargos
(excluindo
FGTS e INSS)

Juros e
Encargos
da Dívida

DESPESAS DE CAPITAL

Outras
Despesas
Correntes

Investimentos

11.629.100,37

1.997.763,67

Amortização
da Dívida
(nota
explicativa)

Outras

2.654.769,40
8.974.330,97

1.997.763,67
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Natural
Royalties pela Produção
Royalties pelo Excedente
da Produção
Participação Especial
Fundo Especial do
Petróleo

7.274.246,56

1.997.763,67

1.377.887,87
322.196,54

II – Transferência do Estado
III – Outras Compensações
Financeiras
IV – Aplicações Financeiras
V – Total das Despesas
(I + II + III + IV)

11.629.100,37

1.997.763,67

VI – Restos a Pagar pagos
com recursos de royalties
Fonte: Quadro – fls. 764,781 e 801

De acordo com a tabela acima, o município destinou 85,34% dos recursos
dos royalties em despesas correntes e 14,66% em despesas de capital.
Quanto à execução das despesas efetuadas com recursos dos Royalties
por funções de governo no exercício de 2012, não foi encaminhado quando da
solicitação pelo Ofício-Regularizador, o que será considerado como ressalva na
conclusão de meu Voto.
Quanto às despesas com pessoal, foi decidido por esta Corte
de Contas, por meio do voto prolatado no Processo TCE-RJ nº
250.364-8/04, que não existe impedimento quanto à utilização dos royalties para
pagamento de despesas relativas ao FGTS e à Contribuição Patronal do Regime
Geral de Previdência – INSS.
Conforme apontado no quadro anterior, não ocorreu o pagamento de
despesas com pessoal e/ou dívida à conta de recursos oriundos dos Royalties.
Passando ao cumprimento dos ditames legais, passo a expor alguns
aspectos relevantes em relação à gestão dos recursos dos royalties:
As receitas recebidas transferidas aos municípios por conta da repartição
dos royalties compõem a Base de Cálculo – BC da Receita Corrente Líquida –
RCL, que serve para definir, de acordo com a lei Complementar nº 101/2000, os
seguintes limites:
-

gastos com pessoal;
dívida;
garantia de valores, e
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-

operações de crédito.

A redução da receita de royalties poderá implicar, diretamente, no
cumprimento dos limites descritos acima.
Cabe ressaltar que o petróleo é um recurso finito, não renovável, sujeito ao
mercado internacional e suas variáveis (câmbio, produção e o preço do barril).
Importante alertar para que o município faça um bom planejamento no
uso/aplicação dos recursos dos royalties, priorizando a aplicação dessas receitas
em ações e programas ligados ao desenvolvimento sustentável da economia local.

X – REGIME PREVIDENCIÁRIO
Tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas
previdenciárias do regime próprio dos servidores, que o ente da Federação
mantiver ou vier a instituir.
O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de
previdência social, para seus servidores, conferir-lhe-á caráter contributivo e
organizá-lo-á com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu
equilíbrio financeiro e atuarial, em conformidade com o Manual de Contabilidade
Aplicado aos Regimes Próprios de Previdência Social, publicado pelo Ministério da
Previdência Social.
A institucionalização do Regime Próprio de Previdência Social implica em
estabelecer contabilidade própria que permita conhecer, a qualquer momento, a
situação econômica, financeira e orçamentária do patrimônio de propriedade dos
beneficiários da Previdência.
A Lei 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para organização e
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
dos entes da Federação, tem, como principal objetivo, garantir o equilíbrio
financeiro e atuarial do sistema previdenciário.
De acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Anexo V do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária, verifiquei que houve resultado previdenciário deficitário da
ordem de R$ 51.600,00, conforme segue:
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DESCRIÇÃO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DÉFICIT

VALOR (R$)
4.061.200,00
4.112.800,00
51.600,00

Fonte: Anexo V do RREO 6ºbim/2012 – Processo TCE-RJ nº 203.391-3/13

Tal desequilíbrio financeiro será considerado como ressalva na conclusão
de meu Voto.
Ressalto que, no exercício de 2012, houve parcialmente o repasse das
contribuições dos servidores e patronal conforme pude verificar no Anexo X do
Instituto de Previdência de Seropédica, de acordo com o artigo 40 da CF c/c o
inciso II, artigo 1º da Lei Federal 9.717/98, o que também será considerado como
ressalva na conclusão de meu Voto.

XI – CONTROLE INTERNO
Cabe ressaltar a importância do controle interno como ferramenta
fundamental para assegurar a fidedignidade e integridade dos registros e
demonstrações contábeis. Sua utilização torna-se indispensável para a segurança
e também para resguardar o administrador na sua tomada de decisões. Os
processos se tornam ágeis e de fácil entendimento para todos os usuários, tanto
internos quanto externos que fazem uso dessas informações.
Tamanha é a responsabilidade dos responsáveis pelo órgão de controle
interno que o §1º do art. 74 da Constituição Federal de 1988 reservou-lhe a
seguinte obrigação:
“Art. 74. ...
§1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão
ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade
solidária.“

Deve-se observar, também, que a Lei Complementar Federal
n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) ampliou o escopo das competências
fiscalizatórias dos sistemas de controle interno, conforme disposições insertas no
artigo 59 e seus incisos.
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Cabe destacar, que as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (NBCASP), aprovadas no dia 21 de novembro de 2008, fez com que
o Conselho Federal de Contabilidade iniciasse um processo revolucionário na
Contabilidade Governamental Brasileira.
A NBC T 16.8 trata do controle interno aplicável às entidades públicas,
objetivando garantir razoável grau de eficiência e eficácia do sistema de informação
contábil. Segundo a norma o controle interno sob o enfoque contábil compreende o
conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade
do setor público, com a finalidade de:
• Salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes
patrimoniais;
• Dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente;
• Propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada;
• Estimular adesão às normas e às diretrizes fixadas;
• Contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade;
• Auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros,
fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações.
Nesse sentido, a NBCASP apresenta de modo amplo o campo de atuação
do Controle Interno Contábil, visto que este deve abranger todo o patrimônio da
entidade, diferentemente da visão estritamente orçamentária imposta pela Lei
Federal nº 4.320/64, que dispõe no artigo 77 que o controle interno deve verificar
de forma prévia, concomitante e subseqüente à legalidade dos atos da execução
orçamentária.
Sob esse aspecto, a NBCASP reforça o disposto no artigo 59 da LRF, onde
determina que o controle interno deve fiscalizar o cumprimento das metas previstas
na LDO e os limites das dívidas consolidada e mobiliária; das despesas com
pessoal; para a contratação de operações de crédito; para a concessão de
garantias e para a inscrição em restos a pagar.
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.
O Setor de Controle Interno não abordou em seu Relatório todas as falhas
apontadas na presente Prestação de Contas, bem como as medidas porventura
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adotadas com vistas a elidi-las, não sendo observada sua atribuição disciplinada
nos artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88. Este fato será objeto de ressalva
na conclusão do meu voto.
As ressalvas apuradas pelo Corpo instrutivo às fls. 909v/916, ratificadas em
minha análise, deverão ser objeto de fiscalização e correção, mediante a
adoção de medidas a serem implementadas pelo Órgão de Controle Interno do
Poder com o objetivo de inibi-las no decurso do próximo exercício financeiro,
motivo pelo qual comunicarei, 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 medidas.

XII – CONCLUSÃO E VOTO
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 julgamento das mesmas sujeitas às Câmaras Municipais;
Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do
Tribunal de Contas e o subseqüente julgamento pela Câmara dos Vereadores não
exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de 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;
Considerando a abertura de créditos suplementares fundamentados em
superávit financeiro, que não existiu no Balanço Patrimonial Consolidado do
exercício anterior, conforme análise procedida pelo Corpo Instrutivo;
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Considerando que, com relação aos gastos na manutenção e
desenvolvimento do ensino, houve o cumprimento do disposto no artigo 212 da
Constituição Federal, bem como houve o atendimento do art. 21 e o cumprimento
do artigo 22 da Lei 11.494/07 em relação às despesas com recursos do FUNDEB;
Considerando o cumprimento do disposto no art. 24 da Lei 11.494/07;
Considerando o cumprimento do disposto no art. 33 da Lei 8.080/90;
Considerando que os gastos com pessoal ativo e inativo 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 cumprimento do estabelecido no § 1º do art. 1º da Lei
Complementar Federal 101/00;
Considerando o atendimento ao artigo 29-A da Constituição Federal pelo
Poder Executivo;
Considerando o atendimento ao art. 42 da Lei Complementar Federal
101/00;
Diante do exposto, posiciono-me em desacordo com Corpo Instrutivo e
com o Ministério Público Especial junto a este Tribunal;

VOTO:
I – Pela emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das
contas do chefe do Poder Executivo do município de Seropédica, Sr. Alcir
Fernando Martinazzo, referentes ao exercício de 2012, com as seguintes
RESSALVAS, DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES:
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RESSALVAS
RESSALVA Nº 01
– Não foram enviadas as publicações dos Decretos de abertura de créditos
adicionais nos 837, 839, 859 e do Decreto Legislativo, em desacordo com inciso IV
do art. 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96;
DETERMINAÇÃO Nº 01
– Observar o envio das publicações dos Decretos de abertura de créditos e
das Leis Autorizativas, de acordo com inciso IV do art. 3º da Deliberação TCE-RJ
nº 199/96;
RESSALVA Nº 02
– O valor do orçamento final apurado (R$ 145.065.004,54), com base nas
publicações dos Decretos de abertura de créditos adicionais, não guarda paridade
com o registrado no Anexo I - Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre (R$ 144.766.600,00) e com o
registrado no Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado –
Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 (R$ 144.981.044,54);

DETERMINAÇÃO Nº 02
– 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 e com os
demonstrativos contábeis consolidados, em face do disposto no art. 85 da Lei
Federal nº 4.320/64;
RESSALVA Nº 03
– Ausência de equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social
dos Servidores Públicos, uma vez que foi constatado um déficit previdenciário de
R$ 51.600,00, em desacordo com a Lei Federal n.º 9.717/98;
DETERMINAÇÃO Nº 03
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– Promover o equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social
dos Servidores Públicos, em conformidade com a Lei Federal n.º 9.717/98;
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;
RESSALVA Nº 05
– Ficou prejudicada a análise do endividamento em função da ausência de
registro de dívida no Demonstrativo da Dívida Consolidada - Anexo II do Relatório
de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre/2012, considerado que os demonstrativos
contábeis registram saldo de R$ 7.468.517,83;
DETERMINAÇÃO Nº 05
– Observar a correta elaboração do Anexo II do Relatório de Gestão Fiscal
do Poder Executivo, de acordo com a Deliberação TCE-RJ n.º 218/00 alterada pela
Deliberação TCE-RJ n.º 222/02;

RESSALVA Nº 06
– 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
SIGFIS/BO
Contabilidade – Anexo 8 Consolidado

VALOR –R$
60.724.400,14
60.034.593,67

Diferença

689.806,47

Fonte: Anexo 8 - Consolidado às fls. 506/508 e Planilha SIGFIS/BO de fls. 831/842.

DETERMINAÇÃO Nº 06
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– 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 07
– As despesas a seguir, classificadas na função 12 – Educação, não foram
consideradas no cálculo do limite dos gastos com a educação, por estarem em
desacordo com os artigos 70 e 71 da Lei n.º 9.394/96:
Data do
Empenho

Nº do
Empenho

31/1/2012

114001
(1)

30/5/2012

440
(2)

30/5/2012

441
(2)

10/5/2012

399
(2)

30/5/2012

442
(2)

30/5/2012

443
(2)

Histórico
Empenho ref. a pagamento de
Daf da sec de educacao, ref
aos anos de 2005/ 2006/ 2007/
2008, conforme o processo
14915/2011.
Pregao 045/2010. Termo de
Reconhecimento de Divida
referente a contratacao de
empresa especializada no
fornecimento de refeicoes e
merendar escolar para atender
a Unidades de Ensino da Rede
Municipal ( Desejum , Almoco .
Lanche e Jantar). NF. 000.335.
Termo de Reconhecimento de
Divida referente a contratacao
de empresa especializada no
fornecimento de generos
alimenticios para atender as
necessidades da Secretaria de
Educacao, conforme parecer
Fls.141 a 148. NFS. anexas ao
proc.de Pgto 15052/11.
Termo de Reconhecimento de
Divida referente a
NF.000.336.644, conforme
Proc.15050/11. TED Oficio
134/12.
Termo de Reconhecimento de
Divida referente a contratacao
de empresa especializada no
fornecimento de generos
alimenticios para atender as
necessidades da Secretaria de
Educacao, conforme parecer
Fls.133 a 140. NFS. anexas ao
proc.de Pgto 115049/11.
Termo de Reconhecimento de
Divida referente a contratacao
de empresa especializada no
fornecimento de generos
alimenticios para atender as
necessidades da Secretaria de
Educacao, conforme parecer
Fls.111 a 118. NFS. anexas ao
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Credor

Subfunção

Fonte de
Recurso

Valor – R$

NÃO APLICÁVEL

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

32.300,00

HOME BREAD
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

157.275,00

HOME BREAD
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

38.751,72

HOME BREAD
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

200.333,53

HOME BREAD
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

54.803,88

HOME BREAD
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.

361

RECURSOS
PRÓPRIOS

37.659,50
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30/1/2012

100001
(1)

1/2/2012

130
(1)

8/2/2012

162
(1)

29/2/2012

245
(1)

proc.de Pgto 15051/11.
TOTAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Empenho ref. a pagamento de
pessoal para o exercicio de
NÃO APLICÁVEL
2011, conforme processo
00849/2012.
Empenho ref. a contrapartida
do municipio, mes de
SEROPREVI setembro/11, Tec
FUNDO DE PREV
administrativos Fundeb,
DOS SERVIDORES
processo 12776/2011
Empenho referente ao
pagamento das contas de
LIGHT SERVICOS
energia eletrica das Unidades
DE ELETRICIDADE
Escolares, mes de out2011,
S/A
conforme Proc. 013315/2011
Empenho referente ao
pagamento das contas de
LIGHT SERVICOS
energia eletrica das Unidades
DE ELETRICIDADE
Escolares, mes de DEZ/2011,
S/A
conforme Proc. 14988/2011
TOTAL - RECURSOS FUNDEB
TOTAL GERAL

521.123,63
361

FUNDEB

2.827.426,73

361

FUNDEB

160.192,57

361

FUNDEB

28.841,71

361

FUNDEB

29.252,95

3.045.713,96
3.566.837,59

DETERMINAÇÃO Nº 07
– Observar a correta classificação das despesas na função 12 – Educação,
em atendimento aos artigos 70 e 71 da Lei n.º 9.394/96;
RESSALVA Nº 08
– Divergência de R$ 1.682,05 entre as receitas resultantes dos impostos e
transferências legais demonstradas nesta Prestação de Contas (R$ 73.148.982,05)
e 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 2012 (R$ 73.147.300,00);
DETERMINAÇÃO Nº 08
– 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 N.º 09
- Não foram encaminhadas as informações quanto aos cancelamentos de
Restos a Pagar (Função 10 e 12) das fontes de recursos de Impostos e
Transferências de Impostos e FUNDEB, realizados no exercício de 2013 até a data
da entrega da Prestação de Contas, relativas ao exercício de 2012.
DETERMINAÇÃO N.º 09
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- Providenciar a remessa de todos os elementos necessários a apuração
dos gastos com saúde e educação, inclusive as informações quantos aos
cancelamentos de Restos e Pagar, das fontes de recursos de Impostos e
Transferências de Impostos e do FUNDEB, relativas ao exercício examinado.
RESSALVA Nº 10
- Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com
educação e saúde realizados com impostos e transferências de impostos em
demonstrativos não extraídos diretamente do sistema contábil;
DETERMINAÇÃO Nº 10
- Para que nas próximas prestações de contas os dados referentes aos
gastos com educação e saúde realizados com impostos e transferências de
impostos sejam apresentados em demonstrativos gerados diretamente pelo
sistema contábil do município, em conformidade com estabelecido no artigo 85 da
Lei Federal nº 4.320/64;
RESSALVA Nº 11
- O Município empenhou, neste exercício, valores acima dos recursos
financeiros recebidos do FUNDEB em 2012, confirmando-se o descontrole na
gestão orçamentária e financeira do fundo, descaracterizando a essência da
criação do FUNDEB pela Lei nº 11.494/07;
DETERMINAÇÃO Nº 11
- Observar o correto empenho das despesas do FUNDEB, atentando,
especialmente, para o limite de suas receitas, mantendo, assim o controle da
gestão do fundo e preservando suas características concebidas pela Lei nº
11.494/07;
RESSALVA Nº 12
– O valor do déficit financeiro para o exercício de 2013 apurado na presente
Prestação de Contas (R$ 1.018.632,70) é superior ao registrado pelo município no
Balancete do FUNDEB (R$ 84.203,88), resultando numa diferença de R$
934.428,82;
DETERMINAÇÃO Nº 12
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– Observar a correta movimentação dos recursos do FUNDEB, com vistas
ao cumprimento do art. 21 da Lei 11.494/07 c/c o art. 85 da Lei nº 4.320/64;
RESSALVA Nº 13
– Diferença de R$ 140.284,74 entre o saldo final da movimentação de
recursos do FUNDEB apurado na presente Prestação de Contas e o saldo
financeiro conciliado, apontando para um saldo contábil superior ao saldo apurado;
DETERMINAÇÃO Nº 13
– Observar a correta movimentação dos recursos do FUNDEB, em
atendimento aos preceitos da Lei nº 11.494/07;
RESSALVA Nº 14
– O cadastro do Conselho do FUNDEB apresenta-se irregular junto ao
Ministério da Educação – MEC, conforme consulta efetuada ao site daquele órgão;
DETERMINAÇÃO Nº 14
– 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 15
– O município não realiza suas despesas com ações e serviços públicos de
saúde a partir de recursos movimentados unicamente pelo Fundo Municipal de
Saúde, contrariando o estabelecido na Lei Federal n.º 8.080/90;
DETERMINAÇÃO Nº 15
– Observe que a realização de despesas com ações e serviços públicos de
saúde deverão ser financiadas com recursos movimentados exclusivamente pelo
Fundo Municipal de Saúde, em atendimento à Lei Federal n.º 8.080/90;

RESSALVA Nº 16
- Intempestividade na remessa dos dados referentes ao Módulo Término de
Mandato do SIGFIS, tendo em vista o prazo fixado no inciso I, art. 2º da
Deliberação TCE-RJ n.º 248/08;
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DETERMINAÇÃO Nº 16
- Observar a tempestividade dos dados referentes ao Módulo Término de
Mandato do SIGFIS, em face do prazo fixado no inciso I, art. 2º da Deliberação
TCE-RJ n.º 248/08;
RESSALVA Nº 17
– Divergência no valor de R$ 5.174.244,41 apresentada entre as
disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade (R$ 10.052.523,86) e as
evidenciadas no Sistema SIGFIS/Deliberação TCE-RJ nº 248/08 (R$
4.878.279,45);
DETERMINAÇÃO Nº 17
– Observe o registro de todas as disponibilidades financeiras no Sistema
SIGFIS, em atendimento à Deliberação TCE-RJ no 248/08;
RESSALVA Nº 18
– Divergência no valor de R$ 1.965.057,84 apresentada entre os encargos e
despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade (R$
5.324.764,00) e as evidenciadas no Sistema SIGFIS/Deliberação TCE-RJ nº
248/08 (R$ 3.359.706,16);
DETERMINAÇÃO Nº 18
– Observe o registro de todos os encargos e despesas compromissadas a
pagar no Sistema SIGFIS, em atendimento à Deliberação TCE-RJ no 248/08;
RESSALVA Nº 19
– Impossibilidade da verificação quanto à execução das despesas
efetuadas com recursos dos royalties por funções de governo no exercício de 2012,
tendo em vista que não foi encaminhado o Demonstrativo solicitado no OfícioRegularizador;
DETERMINAÇÃO Nº 19
– Observar o encaminhamento de toda a documentação solicitada por esta
Corte de Contas necessária ao exame das despesas com recursos dos royalties,
com vistas à verificação do cumprimento da Lei n.º 7.990/89;
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RESSALVA Nº 20
- O Setor de Controle Interno não abordou em seu Relatório todas as falhas
apontadas na presente Prestação de Contas, bem como as medidas porventura
adotadas com vistas a elidi-las, não sendo observada sua atribuição disciplinada
nos artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88.
DETERMINAÇÃO Nº 20
- Para que o setor de Controle Interno tome as devidas providências de
forma a elidir as falhas apontadas, informando, no relatório de auditoria do próximo
exercício, quais foram estas medidas, em cumprimento do papel disciplinado nos
artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88.
RESSALVA Nº 21
- O Parecer do Conselho Municipal de Saúde manifestou-se, tão somente,
quanto à aplicação de recursos em ações e serviços de saúde no 3º quadrimestre
de 2012, abstendo de pronunciar-se quantos aos demais quadrimestres, não
atendendo ao disposto no artigo 33 da Lei 8.080/90;
DETERMINAÇÃO Nº 21
- Observar o envio do parecer do Conselho Municipal de Saúde, fazendo
referência a todo exercício financeiro, atendendo ao previsto no art. 33 da Lei
8.080/90;
DETERMINAÇÃO Nº 22
– Providenciar o ressarcimento, no valor de R$ 84.203,88 (déficit registrado
no Balancete), à conta do FUNDEB, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da
conta, em atendimento aos preceitos da Lei nº 11.494/07, especialmente do seu
art. 21;
RECOMENDAÇÃO
- 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.
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II – Pela COMUNICAÇÃO, nos termos da Lei Complementar nº 63/90, ao
atual Responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de SEROPÉDICA,
para que tome ciência das ressalvas 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, nos termos da Lei Complementar nº 63/90, ao
Sr. ALCIR FERNANDO MARTINAZZO, atual Prefeito Municipal de
SEROPÉDICA, para que seja ALERTADO:
– quanto à implementação de maior controle na gestão dos recursos da
saúde, em razão da Lei Complementar Federal nº 141/2012, atentando para a
devida caracterização do gasto típico em ações e serviços de saúde voltados para
promoção, proteção e sua recuperação.
– quanto à necessidade de se adaptar a padronização dos procedimentos
contábeis, a partir do exercício de 2012 para o cumprimento das Portarias STN n os
406/11, 828/11, 231/12, 753/12; Portarias-Conjuntas STN/SOF nos 01/12 e 02/12, e,
se for o caso, quanto à Portaria STN nº 72/12, referente aos Consórcios Públicos,
visando à elaboração das demonstrações contábeis consolidadas de forma a dar
maior transparência às contas públicas, que serão objeto de análise na próxima
Prestação de Contas de Gestão do Município.
- quanto à necessidade de conformidade entre os Anexos da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF e os demonstrativos contábeis a serem
encaminhados a este Tribunal nas próximas prestações de contas.
IV – Pela DETERMINAÇÃO à 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE
MUNICIPAL – 2ª CCM 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-7,

ALOYSIO NEVES
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XIII - P A R E C E R

PRÉVIO

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos
termos da Constituição do Estado e da Lei Complementar nº 63, de 01 de agosto
de 1990, e,
Considerando, 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 julgamento das mesmas sujeito às câmaras
municipais;
Considerando que o Douto Ministério Público Especial junto a este Tribunal
de Contas, representado pelo Procurador Horácio Machado Medeiros, confirma a
conclusão a que chegou o Corpo Instrutivo;
Considerando o exame a que procedeu a Assessoria Técnica do
Conselheiro-Relator que confirmou os fatos apontados pela Instrução;
Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do
Tribunal de Contas e o subseqüente julgamento pela Câmara dos Vereadores não
exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de 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;
Considerando a abertura de créditos suplementares ou especiais com
prévia autorização legislativa e com indicação dos recursos correspondentes, em
observância ao inciso V, artigo 167 da Constituição Federal;
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Considerando que foram devidamente demonstradas as metas
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 59, inciso I da
Lei Complementar nº 101/00;
Considerando que foram realizadas audiências públicas avaliando o
cumprimento das metas fiscais nos períodos de fevereiro, maio e setembro, em
cumprimento ao disposto no § 4º, artigo 9º da Lei Complementar nº 101/00;
Considerando que os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino
atenderam ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, bem como houve o
cumprimento do art. 21 e o cumprimento do artigo 22 da Lei nº 11.494/07 em
relação às despesas com recursos do FUNDEB;
Considerando o cumprimento do disposto no art. 24 da Lei nº 11.494/07;
Considerando o cumprimento do disposto no art. 33 da Lei nº 8.080/90;
Considerando que os gastos com pessoal ativo e inativo encontram-se de
acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 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 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 cumprimento do disposto no § 1º do art. 1º da Lei
Complementar Federal 101/00;
Considerando o cumprimento ao artigo 29-A da Constituição Federal pelo
Poder Executivo;
Considerando o cumprimento do disposto no art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
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R E S O L V E:
Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas de
gestão do Chefe do Poder Executivo do município de Seropédica, relativas ao
exercício de 2012, sob a responsabilidade do Prefeito, Sr. Alcir Fernando
Martinazzo, com as RESSALVAS, DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÃO,
COMUNICAÇÕES e DETERMINAÇÃO à 2ª CCM, apontadas no Voto do
Conselheiro-Relator.

Plenário,

CONSELHEIRO ALUÍSIO GAMA DE SOUZA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

ALOYSIO NEVES
CONSELHEIRO-RELATOR

Fui presente
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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