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"A administração é uma questão de habilidades, e não depende da técnica 

ou experiência. Mas é preciso antes de tudo saber o que se quer." 
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 Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sr. Procurador-Chefe: 

 

  Mais uma vez, cumprindo suas prerrogativas institucionais, esta Corte de Contas 
vem desempenhar sua atribuição de apreciar e emitir Parecer prévio conclusivo sobre as contas 
apresentadas pelo Exmo. Sr. Prefeito, referentes ao exercício de 2012.  Deve-se ressaltar que a 
emissão do referido Parecer prévio pelo TCMRJ constitui etapa fundamental no processo de 
controle externo da gestão pública, pois subsidia o Poder Legislativo com os elementos técnicos 
de que necessita para emitir o seu julgamento acerca das referidas contas. 

 No ano de 1983, em meu primeiro Voto como Relator das Contas da Municipalidade, tive 
a oportunidade de apresentar breves referências legais e doutrinárias sobre a atuação das 
Cortes de Contas, a nível federal, estadual e municipal. Relembrei, àquela época, nas palavras 
do Ministro Ivan Lins, as dificuldades inerentes ao trabalho de julgamento das Contas de Gestão 
das referidas Cortes, a saber: 

   “É árduo, por dever consistir numa apreciação sintética, tão clara e 
precisa quanto possível, de matéria vasta como a gestão financeiro-patrimonial, 
durante um ano inteiro, de um Estado que figura logo abaixo da União e de São 
Paulo, quanto ao vulto de seu orçamento. 

   É de responsabilidade, por dever o Relator apontar, sem demagogia, 
mas também sem tibieza, todas as falhas acaso verificadas na gestão financeiro-
patrimonial. E é um trabalho sobretudo delicado, por não ser apenas do Relator, 
mas de todo um Tribunal, subscrito pelos Conselheiros presentes à Sessão em que 
é trazido ao Plenário.” (Relatório e Voto do Ministro IVAN LINS – Contas de Gestão 
Financeiro-Patrimonial do Exercício de 1971 – Estado da Guanabara). 

 É intuitivo, portanto, que tal atribuição sobreleva-se como a de maior importância entre 
os inúmeros misteres deferidos às Cortes de Contas, justamente por propiciar uma ampla visão 
das atividades dos respectivos Governos durante o exercício abrangido no processo de 
Prestação de Contas. 

Em 1988, exercendo pela segunda vez a função de Relator das referidas Contas, trouxe 
à luz a importância desta Corte de Contas no auxílio ao controle externo exercido pela Câmara 
Municipal sobre as contas do Município.  Ressaltei, na oportunidade, que o Tribunal de Contas 
desta Municipalidade, ao longo de seus anos de existência, “sempre exerceu a totalidade das 
atribuições que lhe eram legalmente facultadas, nunca faltando ao cumprimento de prazos ou 
obrigações institucionais maiores. Auxiliou o Legislativo no julgamento anual de Contas de 
Gestão, respondeu a dúvidas da Administração manifestadas em consultas sobre a adequação 
legal de procedimentos administrativos, orçamentários, patrimoniais e financeiros; numa palavra, 
cumpriu à plenitude seu dever.” 
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 Já em 1996, atuando mais uma vez como Relator, considerei importante tecer 
considerações sobre a natureza jurídica do Parecer Prévio às Contas de Gestão, visto que, 
conforme explicitei à época, “a população, em geral, não entendia como um Tribunal poderia 
“julgar favoravelmente contas” (sic) pelas quais fossem responsáveis administradores que 
gozavam da pecha popular de inidoneidade, dada a possível relação estabelecida entre a 
Fazenda Pública e o patrimônio individual de cada um.”   

 Finalmente, em 2004, mais uma vez no papel de Relator das Contas de Gestão do 
Município do Rio de Janeiro, procurei formular, de maneira objetiva, questões prévias 
relacionadas ao controle das contas municipais, à responsabilidade fiscal, à obrigação de prestar 
contas, aos agentes públicos e ao controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, bem 
como suas funções constitucionais. 

 

 Desta feita, antes de anunciar o meu Voto, acredito que, face aos comentários e 
polêmicas deflagradas sobre a nova Lei dos Royalties (Lei nº 12.734/2012), faz-se mister uma 
breve apreciação sobre o tema. 

 Com a descoberta de reservas de petróleo na costa brasileira a aproximadamente 7.000 
metros de profundidade, no total de 40 bilhões a 80 bilhões barris, espera-se que ocorra uma 
abundância de dólares na economia brasileira, com grande tendência de valorização do real 
perante o dólar. O governo brasileiro já aprovou leis importantes para o controle das reservas 
petroleiras, bem como medidas para conter a possível valorização da moeda local. 

Entretanto, o mais polêmico dos projetos de lei enviados ao Congresso Nacional, diz 
respeito à partilha dos royalties petroleiros, pois altera e concede novas conformações e 
participações especiais na exploração dos blocos do pré-sal, fazendo com que os estados e 
municípios sejam contribuídos de uma forma mais igualitária. 

As conturbações políticas ocorreram e estão ocorrendo, graças ao modo de como são 
distribuídos os royalties nas explorações dos outros campos e bacias de petróleo. O Rio de 
Janeiro é creditado em aproximadamente 70% de toda a distribuição de royalties do país. Por 
mais que esses royalties sejam concedidos como uma forma de compensar externalidades 
negativas, e que os maiores campos de exploração de petróleo se encontrem, até o momento, 
em nosso Estado, os valores recebidos são astronômicos e, desta maneira, uma nova batalha 
pelo petróleo está em curso. 

Nada a ver, porém, com a sucessão de conflitos internacionais que manchou de sangue 
e ouro negro as areias dos países vizinhos ao Golfo Pérsico a partir da Guerra do Yom Kippur, 
em 1973.  Nem com a campanha “O petróleo é nosso”, deflagrada durante o governo do ex-
presidente Getúlio Vargas, logo após a promulgação da Constituição de 1946, com o objetivo de 
defender o monopólio estatal na exploração desta riqueza natural. 
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Falamos de uma “guerra civil” – e genuinamente verde e amarela: a briga de foice entre 
os governadores e parlamentares dos Estados em torno da votação do veto da Presidente Dilma 
Roussef ao projeto que altera a distribuição de royalties decorrentes da exploração de petróleo, 
incluindo o pré-sal.  No caso do petróleo e do gás, o royalty trata-se da compensação financeira 
paga ao proprietário da terra ou área em que ocorre a extração ou mineração depetróleo ou gás 
natural.   

Isto significa que, com 25 Estados “vencedores” com a derrubada do veto pelo 
Congresso Nacional, outros dois perderam: o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, onde se situam 
as mais importantes bacias petrolíferas da Petrobrás.  O argumento dos 25 que querem 
aumentar sua fatia do bolo é, no mínimo, digno de celeuma: sustentam, sem mais delongas, que 
as bacias não pertencem exatamente aos dois Estados – mas ao Brasil. Trata-se, basicamente, 
do mesmo argumento que fundamenta a tese dos que defendem que todos os Municípios 
paranaenses recebam royalties pela construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu – e não as 16 
cidades beneficiadas atualmente.  Afinal, o alagamento das terras necessário à construção da 
megausina causou prejuízos a todo o povo do Paraná, não apenas aos moradores das cidades 
do chamado Vale Lindeiro. 

O risco de prejuízo é evidente, pois a nova forma de rateio dos royalties diminuiria, já em 
2013, a receita de Estados e Municípios produtores de petróleo: a “fatia” a que teriam direito 
seria reduzida, respectivamente, de 26,25% para 20% e de 26,25% para 15%; em valores 
absolutos, o impacto imediato da mudança para o Estado do Rio de Janeiro, segundo o 
Governador Sérgio Cabral, chegaria a R$ 1,6 bilhão de reais.   

Entretanto, urge lembrar que o estado democrático e a Federação existem por força de 
alguns princípios basilares irrenunciáveis e inegociáveis e o respeito à Constituição é um desses 
sólidos pilares sobre os quais se assenta o estado republicano.  O texto constitucional, obra do 
Poder Constituinte originário, é escrito por delegação expressa do soberano, que, nas 
democracias, é o povo, reunido em assembleia específica para esse fim, ainda que congressual, 
como foi o caso da Constituinte de 1986, que trouxe à luz a Constituição Federal de 1988. 

Outro pilar fundamental para a sustentação e sobrevivência de uma nação é o pacto 
federativo.  A perfeita harmonia entre os entes federativos e a sua consequente e fluente 
interação fiscal, administrativa e política são o que sustenta a integração nacional, a paz e o 
desenvolvimento conjunto desses entes.  A União, os Estados e os Municípios devem interagir 
em harmonia e solidariedade, inclusive no interesse da soberania e da defesa do território 
nacional. 

Ao que se assiste neste momento, com a discussão em torno do refatiamento dos 
royalties do petróleo para Estados e Municípios não produtores, é um total descalabro, a ser 
certamente corrigido pelo Supremo Tribunal Federal.  Parece-nos que, mesmo havendo uma 
Comissão de Constituição e Justiça em ambas as Casas do Congresso Nacional, nossos 
legisladores não leram a Constituição, pois seu Art. 20 dispõe que “é assegurada, nos termos da 
lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração 
direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo 
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território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação 
financeira por essa exploração.” 

 “No respectivo território” significa no território do ente federado, seja Estado ou 
Município, onde se dá a exploração; portanto, querer estender a outros entes federados, ainda 
mais por lei e não por Emenda Constitucional, essa compensação ditada pelo Poder Constituinte 
originário, é rigorosa e absolutamente inconstitucional. 

 Não resta qualquer dúvida hoje de que o desrespeito ao teor do Art. 20 da Constituição 
Federal desestabilizaria completamente a Federação, inviabilizando a estrutura orçamentária dos 
Estados e Municípios produtores e literalmente abolindo a estrutura federativa vigente, protegida 
pelo Art. 60 do mesmo instrumento legal como cláusula pétrea.  Criar-se-ia o esfacelamento da 
Federação, desrespeitando-se, de forma acintosa e irreparável, o texto constitucional. 

 Adicionalmente, e trazendo argumentos irrefutáveis ao combate da nova lei dos 
royalties, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), ajuizada no Supremo Tribunal Federal 
pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e preparada pelo ilustre constitucionalista Luis 
Roberto Barroso, recentemente empossado Ministro daquele Órgão máximo, vem baseada em 
dois outros aspectos jurídicos consistentes: invalidade global das alterações no regime jurídico 
dos royalties do petróleo e invalidade da aplicação das novas regras aos royalties decorrentes 
dos contratos/concessões instituídos nos termos da legislação anterior.  A referida ADIN afirma 
que “a Lei nº 12.734/12 consumou uma DESLEALDADE FEDERATIVA, constituindo um 
exemplo acadêmico de tirania da maioria, de derrota da razão pública pela paixão política”; além 
disso, dispõe que, em conformidade com o Art.20, § 1º da Constituição Federal, “se por um lado 
os Estados e Municípios produtores se beneficiariam com o recebimento das participações 
especiais e royalties decorrentes da atividade de exploração do petróleo, por outro se resolveu 
inverter a lógica da tributação do ICMS – em regra pago ao Estado de origem do fato gerador do 
tributo, para que os Estados não produtores passassem a arrecadar, no destino, a receita do 
referido imposto; assim, foi realizado um pacto político visando ao equilíbrio da Federação, que 
não poderia ter sido quebrado por meio de lei ordinária, o que viola frontalmente o Princípio da 
Supremacia da Constituição.” E é exatamente isso que está em questão: a decisão do 
Congresso Nacional desorganiza as finanças de entes federativos, chegando a levar à ruína 
orçamentária vários Municípios, sem que, em contrapartida, haja a redenção dos demais. 

 Face ao exposto e diante das incertezas envolvidas e cifras em disputa, não há como 
deixar de reconhecer o bom senso da eminente Ministra Carmem Lucia, do Supremo Tribunal 
Federal, ao suspender, em caráter provisório, os efeitos desta referida lei; optou em favor da 
medida cautelar em função do que parece óbvio: regras institucionais se sobrepõem a disputas 
políticas que, na maioria das vezes, podem ser até passageiras. Caberá agora ao Plenário do 
Supremo Tribunal Federal dizer se a nova lei viola princípios constitucionais como o direito 
adquirido (por atingir contratos em vigor) ou a segurança jurídica (por comprometer receitas 
previstas); seja como for, o STF precisa decidir tal questão o quanto antes e da forma mais 
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transparente possível, pois prolongar o cenário de incertezas é ruim, mas passar a impressão de 
que o Judiciário tomou partido que não o da Carta Maior seria ainda pior.   

 

 Após apresentar a presente digressão sobre a nova Lei dos Royalties, passo à análise 
do “discurso dos números” relativos às Contas de Gestão do exercício de 2012 de nosso 
Município, da responsabilidade do Exmo. Sr. Prefeito Eduardo Paes.  Conforme ressaltei, 
quando Relator das Contas de Gestão do exercício de 2004, e destacado em textos pretéritos 
publicados à época em revistas especializadas, “findo o exame das contas globais do referido 
exercício, este Tribunal de Contas emitirá sobre as mesmas mero parecer, que subsidiará a 
decisão da Cãmara Legislativa competente; assim, sendo indiscutível a natureza meramente 
auxiliar desta função do Tribunal, não se lhe poderá atribuir qualquer parcela do exercício de 
jurisdição e, muito menos, admitir que o parecer em causa venha subscrever conduta ao 
Administrador público, tolerando-se, porém, que, em homenagem à natureza do órgão 
controlador, cujo objetivo reside na colaboração para o sucesso das políticas públicas, que a 
referida peça informativa contenha recomendações.” 
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II.1. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO 

A gestão do Município do Rio de Janeiro em 2012 foi exercida pelo Excelentíssimo 
Senhor Prefeito EDUARDO DA COSTA PAES, que ocupou o cargo no período de 01 de janeiro 
a 31 de dezembro de 2012. 
 
II.2  DOCUMENTAÇÃO 

A Prestação de Contas está constituída pelos documentos abaixo relacionados, 
abrangendo a Administração Direta e Indireta (Anexo I desta análise): 
• Ofício GBP nº 163/2013, de 12 de abril de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito EDUARDO 
PAES ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro; 
• Certificado de Auditoria nº 151/2013 emitido, na modalidade PLENO, pela Auditoria Geral da 
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro; 
• Relatório do Desempenho da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro frente à Lei de 
responsabilidade Fiscal, no exercício de 2012, elaborado pela Controladoria Geral do Município; 
• Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000); 
• Relatórios de Limites Legais, Relatórios Consolidados e Relatórios de Contabilidade com base 
na Lei nº 4.320/1964; 
• Demonstrações Contábeis da Lei nº 6.404/1976; e comentários a respeito das recomendações 
do Tribunal de Contas efetuadas no exercício de 2011. 
 

Ressalte-se, ainda, que, após a entrada do presente processo nesta Corte, foram 
encaminhados os seguintes Ofícios: 
• CGM nº 413/2013, de 12/04/2013 (fls. 05/06), encaminhando novo Certificado de Auditoria, em 
substituição ao enviado anteriormente, em função de retificação dos índices da dívida 
Consolidada líquida e da participação na receita corrente líquida das receitas realizadas com 
operação de crédito; e 
• CGM nº 448/2013, de 08/05/2013 (fls. 30/32), encaminhando novo demonstrativo do 
comprometimento com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada e nova 
demonstração dos fluxos de caixa da RIOLUZ. 
 
II.3. ESTRUTURA MUNICIPAL 
 

Em 31/12/2012, a estrutura da Administração Municipal estava constituída pela Câmara 
Municipal (CMRJ), Tribunal de Contas (TCMRJ), Controladoria Geral (CGM), Procuradoria Geral 
(PGM), Gabinete do Prefeito (GBP), 16 Secretarias Municipais, 6 Secretarias Especiais, 1 
Secretaria Extraordinária, 3 Autarquias, 6 Fundações, 7 Empresas Públicas e 6 Sociedades de 
Economia Mista, além de 21 Fundos Especiais.  De todas as entidades da Administração 
Indireta, a Cia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP, 
criada pela Lei Complementar Municipal nº 102, de 23/11/2009, foi a única considerada 
independente.  Ressalte-se que, em seu art. 5º, a LC n.º 102/2009 dispõe que: “A CDURP não 
poderá receber do Município transferências voluntárias de recursos para o custeio de despesas 
operacionais”. 
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II.4. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 
 

O Plano Plurianual para o quadriênio de 2010/2013 foi instituído pela Lei Municipal nº 
147, de 21/01/2010 e revisado pelas Leis Municipais nºs 5.215 e 5.246, de 02/08/2010 e 
18/01/2011, respectivamente. 

As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012 foram instituídas pela Lei 
Municipal nº 5.295, de 20 de julho de 2011 e orientaram a elaboração da proposta orçamentária, 
consubstanciada na Lei Municipal nº 5.362, de 18 de janeiro de 2012, publicada no Diário Oficial 
– D.O. Rio de 19/01/2012. 

 
II.5  APRESENTAÇÃO DOS BALANÇOS 
 

Os Balanços previstos no parágrafo 2º do art. 184 do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas, aprovado pela Deliberação nº 183/2011, estão segregados em: 
• Balanços e Quadros da Administração Direta, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo; 
• Balanços das Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista, sem prejuízo da apresentação de suas Prestações de Contas Anuais; 
• Balanços Orçamentário e Patrimonial Consolidados, contemplando a Administração Direta, 
Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista dependentes. 
 A CGM, por meio do Ofício nº 408, de 12/04/2013, encaminhou, por meio magnético, os 
demonstrativos mencionados a seguir: 
• Demonstrativo das Notas de Repasses; 
• Balancete de Verificação – Ativo Financeiro Disponível; 
• Balancete de Verificação – Ativo Financeiro Vinculado; 
• Balancete de Verificação – Ativo Financeiro Realizável; 
• Razão Auxiliar – Bens Móveis; 
• Razão Auxiliar – Bens Intangíveis; 
• Razão Auxiliar – Bens Imóveis; 
• Balancete de Verificação – Ativo Permanente; 
• Balancete de Verificação – Passivo Financeiro exceto RP; 
• Balancete de Verificação – Passivo Financeiro RP; 
• Demonstrativo Acumulado de RPP; 
• Demonstrativo Acumulado de RPN; 
• Balancete de Verificação – Passivo Permanente. 
 
 
II.6  LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
 

Em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, a presente Prestação de 
Contas de Governo apresenta os demonstrativos exigidos nos arts. 52, 53, 54 e 55, nos quais foi 
contemplada toda a Administração Direta, Indireta, inclusive as Empresas Estatais Dependentes. 
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária e os Relatórios de Gestão Fiscal do Executivo 
e o Consolidado do Município do Rio de Janeiro foram objeto de publicação no D.O. RIO, de 
30/01/2013, por meio das Resoluções da Controladoria Geral do Município nºs 1.076 e 1.077, 
ambas de 29/01/2013, sendo alguns anexos republicados em 25/02, 05/04 e 09/04/2013. 
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária SUBITEM 

Anexo I Balanço Orçamentário 2.3 

Anexo II Demonstrativo da Execução das Despesas por Função / Subfunção 2.8 

Anexo III Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – RCL 2.5.2.7 

Anexo V 
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime 
Próprio dos Servidores Públicos 

4.1.1 

Anexo VI Demonstrativo do Resultado Nominal 8.7.2 

Anexo VII Demonstrativo do Resultado Primário 8.7.1 

Anexo IX Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 8.1 

Anexo X 
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE 6.1 

Anexo XI 
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas 
de Capital 6.5 

Anexo XIII Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de 
Previdência Social dos Servidores Públicos 

4.1 

Anexo XIV Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos 
Recursos 

2.5.2.6 

Anexo XVI Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Ações e 
Serviços Públicos de Saúde 

6.3 

Anexo XVII Demonstrativo das Parcerias Público-Privada 6.6 

Relatório de Gestão Fiscal SUBITEM 

Anexo I Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Consolidado e Poder 
Executivo) 

6.6 

Anexo II Demonstrativo da Dívida Consolidada 6.4 

Anexo III Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 6.13 

Anexo IV Demonstrativo das Operações de Crédito 6.8 

Anexo V Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (Consolidado e Poder 
Executivo) 

6.10 

Anexo VI 
Demonstrativo dos Restos a Pagar (Consolidado e Poder 
Executivo) 

6.10 

 

Os demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal estão contidos nos 
seguintes itens referentes aos seus respectivos conteúdos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.7. CERTIFICADO DE AUDITORIA 
 

O Certificado de Auditoria n.º 151/2013, emitido na modalidade PLENO, ressalta que o 
escopo da verificação limitou-se ao Poder Executivo e atesta que: 
• A dívida consolidada líquida alcançou 54,15% da RCL, respeitando o limite de 120%, nos 
termos do inciso I do art. 30 da LRF e inciso II do art. 3º da Resolução do Senado n.º 40/2001; 
• As receitas realizadas com operações de crédito tiveram a participação de 2,66% na receita 
corrente líquida, se enquadrando no limite de 16%, nos termos do inciso I do art. 30 da LRF e 
inciso I do art. 7º da Resolução do Senado n.º 43/2001; 
• As receitas realizadas com operações de crédito não superaram as Despesas de Capital no 
exercício de 2012, conforme previsto no inciso V do § 1º c/c o § 3º, ambos do art. 32 da LRF; 
• O comprometimento com juros, amortizações e encargos da dívida foi inferior ao limite de 
11,50% determinado pelo inciso II do art. 7º da Resolução do Senado n.º 43/2001, 
representando 5,35% da receita corrente líquida, conforme Demonstrativo dos Limites da Dívida 
Pública, elaborado pela Superintendência do Tesouro Municipal; 
• Não houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita no exercício de 2012 
– arts. 32 e 38 da LRF; 
• Os valores registrados como Restos a Pagar estão suportados por suficiente disponibilidade de 
caixa – art. 42 da LRF; 
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• A despesa com pessoal do Executivo foi equivalente a 40,69% da receita corrente líquida, 
cumprindo o limite de 54% determinado pela alínea “b” do inciso III do art. 20 da LRF. 
 

II.8. ASPECTOS OPERACIONAIS 
 

A análise das Contas do Prefeito é um trabalho que esta Corte realiza desde o início do 
exercício sob exame, seja por meio da verificação de processos, realização de auditorias ou de 
visitas técnicas nas jurisdicionadas. Essa análise, portanto, não se limita ao exame do processo 
recebido, mas contempla todos os fatos apurados e decisões emitidas no decorrer do exercício 
que tenham impacto sobre a gestão. 

Com base nesse entendimento, a CAD, além do resultado de seu próprio trabalho, leva 
em conta todo o exame realizado pela Secretaria Geral de Controle Externo, através de suas 
Inspetorias. Para tanto, foram enviados memorandos às IGE’s e a Assessoria de Informática – 
ASI, solicitando informações sobre fatos relevantes que possam influenciar esta análise. As 
respostas das Inspetorias e da ASI foram inseridas aos autos, permitindo o conhecimento de 
todos os dados fornecidos. 

Não obstante a existência de pontos operacionais já destacados em exercícios 
anteriores e constantes em subitens do presente relatório, cabe, ainda, ressaltar as seguintes 
impropriedades: 
• A 1ª IGE relaciona os processos referentes aos fatos relevantes ocorridos no exercício sob 
exame; 
• A 2ª IGE relaciona as obras consideradas paralisadas no exercício de 2012; 
• A 3ª IGE informa que houve um acréscimo da quantidade de escolas com deficiência de 
infraestrutura; 
• A 4ª IGE informa que visitou 75 unidades de atenção básica de saúde distribuídas pelas 10 
Áreas de Planejamento da cidade e constatou a carência de 116 médicos e 115 profissionais de 
outras carreiras de saúde. Além disso, constatou que aproximadamente 28% dos itens que 
compõem a grade de medicamentos das unidades visitadas se encontravam zerados; 
• A 5ª IGE aponta as questões referentes ao processo 05/005.159/2004 que trata da 
aposentadoria de uma servidora, a qual repercute no exame de legalidade de milhares de 
aposentadorias e de centenas de pensões, de todos os servidores do Município do Rio de 
Janeiro aposentados ou falecidos na vigência da Lei Federal nº 10.887/2004 que não vem sendo 
aplicada por força do Decreto Municipal nº 23.844/2003, o qual afastou os efeitos da Emenda 
Constitucional nº 41/2003 nesta municipalidade.  Em resposta à diligência baixada no referido 
processo, a SMA informa que há impossibilidade fática de cumprimento da decisão desta Corte 
de Contas, até que sobrevenha orientação da PGM diversa da proferida anteriormente. A SMA 
informa que foi realizada consulta à PGM por meio do processo nº 05/001.375/2009, não 
havendo até a presente data alteração do entendimento adotado pelo visto discordante proferido 
pelo então Procurador Geral do Município ao Parecer PG/PPE/005/2006/ANB. Cabe mencionar 
que a 5ª IGE identificou dois instrumentos da PGM com opinamentos no mesmo sentido da 
decisão final do TCM (voto nº 177/2009, de 04/03/2009, relator: Conselheiro Jair Lins Netto); 
relata, ainda, a não ocorrência de ato que tenha resultado em aumento de despesa com pessoal 
expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do Prefeito; 
• A 5ª IGE também informa que foi realizado o monitoramento da questão relativa à concessão 
do abono permanência e ao cálculo do recolhimento da contribuição patronal obrigatória e 
suplementar, identificando que não ocorreu nenhuma modificação nos procedimentos 
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anteriormente apontados no processo 40/6200/2011, conforme decisão proferida na 7ª Sessão 
Plenária, datada de 01/02/2012, nos termos do VOTO exarado pelo Relator, o Exmº Sr. 
Conselheiro Ivan Moreira dos Santos que determinou o seguinte:  
_ Desconto da contribuição previdenciária dos servidores que recebem o benefício do Abono 
Permanência, como preconizam a Constituição Federal e a Emenda nº 41/03; 
_ Apuração e recolhimento pelo Tesouro Municipal ao FUNPREVI dos valores relativos à parcela 
patronal incidente sobre a remuneração dos servidores vinculados ao regime próprio que se 
encontram sem o desconto mensal da contribuição previdenciária;  
_ Cálculo e recolhimento do valor relativo à contribuição patronal, desde janeiro de 2011, que 
deixou de ser repassado pela Prefeitura referente aos servidores que têm o benefício de Abono 
Permanência da Administração Direta e outros órgãos/entidades, cujas folhas são geradas por 
outros sistemas, tendo em vista o previsto no parágrafo 6º do artigo 33 da Lei nº 3.344/2001, 
introduzido pela Lei nº 5.300/2011; 
• A 6ª IGE informa que detectou prejuízos ao erário e outras irregularidades graves em contratos, 
convênios, sistema descentralizado de pagamento, etc e menciona, ainda, as necessidades 
identificadas em visitas às unidades ambientais e em outras áreas; 
• Quanto à CDURP, a 6ª IGE menciona, ainda, a determinação proferida por este Tribunal no 
sentido de que seja confeccionado o competente Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu 
decorrente Relatório de Impacto Ambiental - RIMA ou que seja providenciada, por escrito, a 
referida dispensa de elaboração do citado Estudo junto ao órgão competente, nos termos do art. 
1º, §5 da Lei Estadual nº 1.536/1988; 
• A 7ª IGE relata que, durante o exercício, ocorreu uma singela qualificação dos projetos que 
embasam os orçamentos, procurando instruí-los com os elementos mínimos previstos no inciso 
IX do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/1993. No entanto, apesar dessa melhora, nem todos os 
Projetos Básicos apresentaram-se satisfatórios, gerando distorções nos itens quantitativos, 
impactando a estimativa orçamentária. 
• A Assessoria de Informática destaca que, dentro de sua área de atuação, tem identificado 
que em diversas contratações a comissão de fiscalização atesta as notas fiscais mesmo 
desconhecendo as condições que foram pactuadas, tampouco dispondo de conhecimento 
técnico em TI para examinar e analisar se os serviços e/ou equipamentos estão de acordo com 
as especificações do texto editalício. 
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III.1. PREVISÃO DA RECEITA / FIXAÇÃO DA DESPESA E CRÉDITOS ADICIONAIS       
ABERTOS 

 A Lei Orçamentária Anual de 2012 nº 5.362, de 18 de janeiro de 2012, estimou as 
receitas e fixou as despesas em R$ 20 bilhões, 503 milhões e 277 mil reais.  Durante o 
exercício de 2012, foram abertos créditos adicionais no montante de R$ 6 bilhões, 43 milhões e 
326 mil reais e efetuados cancelamentos no valor total de R$ 3 bilhões, 887 milhões e 531 mil 
reais, obtendo-se uma Despesa Autorizada final de R$ 22 bilhões, 659 milhões e 71 mil reais.  
 As incorporações ao Orçamento 2012 somaram R$ 2 bilhões, 155 milhões e 794 mil 
reais, equivalentes a 10,51% do inicialmente aprovado, decorrentes dos seguintes recursos 
abaixo detalhados: 
 

ACRÉSCIM OS AO ORÇAM ENTO (art. 112 da Le i nº 207/80) R$ m il

 Inciso I - Supe rávit Finance iro      1.664.659 
      Fonte de Recursos 300 - Ordinários Não V inculados - Ex. Anteriores 1.040.121
      Fonte de Recursos 307 - Salário Educação - Ex. A nteriores 194.485
      Fonte de Recursos 400 - Receita Própria de Autarquias, Fund. e Empresas - Ex. A nteriores 142.214
      Fonte de Recursos 381 - A tenção de Média e A lta Complex. Amb. e Hospitalar - Ex. Anteriores

53.755
      Fonte de Recursos 346 - Contrapartida - Regularização de Obras - Ex. A nteriores 41.315
      Fonte de Recursos 313 - Outras - Ex. Anteriores 33.975
      Fonte de Recursos 383 - Assistência Farmacêutica - Ex. Anteriores 30.000
      Demais Fontes de Recursos 128.795
 Inciso II - Excesso de  Arrecadação         329.228 
      Fonte de Recursos 142 - FUNDEB 90.000
      Fonte de Recursos 146 - Contrapartida - Regularização de Obras 80.993
      Fonte de Recursos 200 - Receita Própria de Autarquias, Fundações e Empresas 62.870
      Fonte de Recursos 141 - Royalties do Petróleo 51.752
      Demais Fontes de Recursos 43.613
 Inciso V  - Rec. c/ Des tin. Específica não Previs to s  na LOA ou de  Form a Insuficiente          161.908 
      Fonte de Recursos 108 - Convênios Realizados 124.085
      Fonte de Recursos 110 - Operações de Crédito Contratuais Realizadas 12.815
      Demais Fontes de Recursos 25.008

TOTAL 2.155.794

Fonte: SMF/SOR  
 

Os créditos adicionais abertos tiveram as seguintes fundamentações legais: 

Créditos  Adicionais  Abe rtos R$ m il
Fundamentação Lei nº  5.362/12

Art. 11 1.278.603
Art. 12 (extra limite) 4.757.012
Art. 14 7.711

TOTAL 6.043.326

Fonte: Contas de Gestão 2012  
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III.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 
 
 Com base nos valores anteriormente apresentados, observou-se que, em relação à 
receita, o valor arrecadado foi 3,97% inferior ao montante previsto (R$ 20 bilhões, 503 milhões 
e 277 mil reais), apurando um desempenho superior ao obtido no exercício anterior, quando 
verificou-se uma insuficiência de arrecadação de 5,54% dos recursos. 

A despesa realizada correspondeu a 92,02% da dotação final do exercício de 2012, 
demonstrando uma execução superior a dos anos 2010 e 2011, cujos índices apurados 
corresponderam a 87,62% e 87,09%, respectivamente. 
 Com relação ao Resultado Orçamentário, o Município registrou Insuficiência de 
Arrecadação de R$ 813 milhões e 818 mil reais, obtida pela diferença entre a Receita Prevista 
e a Arrecadada. Foi verificada, ainda, uma economia orçamentária de R$ 1 bilhão, 808 milhões 
e 379 mil reais. O exercício de 2012 apresentou Déficit da Previsão Orçamentária na ordem de 
R$ 2 bilhões, 155 milhões e 794 mil reais, resultante da diferença entre a Receita Prevista 
Total de R$ 20 bilhões, 503 milhões e 277 mil reais e a Despesa Autorizada Total de R$ 22 
bilhões, 659 milhões e 71 mil reais. 
 Por último, foi observado um resultado deficitário na Execução Orçamentária de R$ 1 
bilhão, 161 milhões e 233 mil reais. O déficit apresentado resulta principalmente da utilização 
de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior para abertura de 
crédito suplementar no presente exercício, no montante de R$ 1 bilhão, 482 milhões e 171 mil 
reais, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64. 
 

III.3. ARRECADAÇÃO DA RECEITA 
 
 Com relação à Receita Prevista de 2012, o Orçamento Inicial de R$ 20 bilhões, 503 
milhões e 277 mil reais estimou em R$ 18 bilhões, 354 milhões e 239 mil reais as Receitas 
Correntes e em R$ 2 bilhões, 149 milhões e 38 mil reais as Receitas de Capital.  Observou-se 
que o total das receitas arrecadadas no ano somou R$ 19 bilhões, 689 milhões e 459 mil reais, 
desempenho 3,97% inferior ao montante previsto na LOA 2012. Sob a ótica das categorias 
econômicas, a arrecadação das Receitas Correntes de R$ 18 bilhões, 569 milhões e 190 mil 
reais no ano superou em 1,17% o valor estimado. No entanto, a realização das Receitas de 
Capital foi de apenas 52,13% do montante previsto, finalizando o ano com R$ 1 bilhão, 120 
milhões e 269 mil reais arrecadados. 
Quanto às Receitas Correntes, a variação positiva de R$ 214 milhões e 951 mil reais, em 
valores absolutos, foi influenciada pelo bom desempenho das Receitas Tributárias e das Outras 
Receitas Correntes, que arrecadaram 2,54% e 4,55% acima do previsto, respectivamente.  Já o 
baixo desempenho das Receitas de Capital foi ocasionado, dentre outros fatores, pela não 
realização de operações de crédito e convênios previstos. 
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III.3.1. MAIORES ARRECADAÇÕES 

 A tabela abaixo apresenta os maiores valores arrecadados pelo Município em 2012. 
 

R $  m il

Rece ita Previsão Arrecadação
Exce to Intra-orçam entár ias 18.334.782 17.548.323
 Rece itas  Correntes  16.185.744 16.428.054

 Receita Tributária 7.325.374 7.510.772

 Receita de Contribuições 531.229 563.952

 Receita Patrimonial 947.648 923.346

 Receita Industrial 1.504 2.554

 Receita de Serviços 127.255 81.952

 Transferências Correntes 5.852.905 5.875.627

 Outras Receitas Correntes 1.399.830 1.469.850

 Rece itas  de  Capital 2.149.038 1.120.269
 Operações de Crédito  955.672 457.058
 A lienação de Bens  441.451 387.288
 Amortização de Empréstimos  112.266 99.555
 Transferências de Capital  333.644 176.368
 Outras Receitas de Capital 306.004 0

Intra-orçam entár ias 2.168.495 2.141.136
 Rece itas  Correntes  2.168.495 2.141.136

 Receita Tributária 11.286 12.225
 Receita de Contribuições 1.868.574 1.836.693
 Receita Patrimonial 21.043 23.512
 Receita Industrial 8.063 3.687
 Receita de Serviços 224.214 234.643
 Transferências Correntes 3.582 3.525
 Outras Receitas Correntes 31.733 26.851

 Rece itas  de  Capital 0 0
 Transferências de Capital  0 0

TOTAL               20.503.277        19.689.459 
Fonte: FINCON  
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III.3.2.. EVOLUÇÃO DA RECEITA 

 Conforme se observa nos gráficos abaixo, as Receitas Correntes estiveram em processo 
de crescimento real, tendo apresentado um acréscimo entre os anos de 2011 e 2012 de 7,14%, 
já descontada a inflação.  As Receitas de Capital evidenciaram, por sua vez, comportamento 
irregular ao longo dos anos, em função da captação de novos recursos por meio de operações 
de crédito, alienação de bens e transferências de capital. 

 Destaque-se que nos anos de 2010 e 2011 houve o recebimento da 1ª e 2ª parcela do 
contrato de financiamento com o BIRD (7.942-BR), com vistas à reestruturação da dívida 
renegociada com a União, no montante de R$ 958 milhões e 764 mil reais e R$ 885 milhões e 
975 mil reais, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.3.2.1.. RECEITAS CORRENTES 
 
 A arrecadação de impostos (IPTU, ITBI, ISS e IRRF) e taxas superou a meta prevista no 
Orçamento 2012 em 2,54%. Comparado ao exercício anterior, verifica-se um crescimento real de 
6,96%, mantendo a tendência de crescimento observada nos últimos anos. Com relação ao 
exercício de 2008 (últimos 5 anos), a receita tributária cresceu 32,50% acima da inflação. 
 
 Com relação à arrecadação de impostos no exercício de 2012, pode-se destacar que: 

a) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) foi a maior fonte de arrecadação do 
Município do Rio de Janeiro, representando 21,80% do total realizado em 2012 e 57% da 
Receita Tributária anual; 
 
b) o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) representou 21,57% da Receita Tributária 
realizada no ano, percentual inferior aos 22,88% verificado em 2011 e, em relação à Receita 
Total, totalizou a participação de 8,24%; 
 
c) a arrecadação do Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis (ITBI) em 2012 
apresentou um aumento de 19,73% acima da inflação, mantendo a tendência de crescimento 
observada nos exercícios anteriores. No período 2008/2012, o ITBI cresceu mais de 74,77% em 
termos reais; 
 
d) verifica-se que as receitas de aplicações financeiras da Administração Direta apresentaram 
decréscimo de 26,43%, em termos reais, no período 2011/2012. Essa redução decorreu da 
utilização de parte do saldo acumulado nos anos anteriores e das sucessivas quedas da taxa 



Processo: 40/1920/2013 

Data: 30/04/2013 Fls V 21 

 

 

Relatório e Parecer Prévio - Exercício de 2012 

 

 

R $  m il

Rece itas  de  Capital 2 0 12

 Operações de Crédito                                                                       457.058

 A lienação de Bens                                                                          387.288

 Amortização de Empréstimos                                                                 99.555

 Transferências de Capital                                                                  176.368

 Outras Receitas de Capital 0

TOTAL 1.12 0 .2 6 9       

Fonte: Contas de Gestão 2012

Selic no ano. O saldo das Aplicações Financeiras em 2012, constante no Balanço Patrimonial da 
Administração Direta, apresentou um decréscimo de 15,21% quando comparado ao montante do 
exercício anterior, atualizado a valores de 2012; 
 
e) a participação da Cota-parte do ICMS na receita orçamentária total do Município foi de 8,09% 
em 2012, percentual em linha com os 8,01% verificados no ano anterior; 
 
f) no que se refere às transferências dos royalties do petróleo, e vindo ao encontro do que 
asseverei no início deste Voto, estas somaram o montante de R$ 220 milhões e 582 mil reais, 
apresentando um crescimento real de 18,45% em relação ao exercício anterior.  Mencione-se 
que esta receita foi diretamente impactada pela crise financeira internacional iniciada em 2008, 
que derrubou o preço do barril de petróleo. Em 2008, o barril de petróleo tipo Brent chegou a ser 
cotado a US$ 140,00, tendo encerrado o ano a US$ 40,15. No ano de 2009 iniciou-se o processo 
de aceleração no preço, mantendo essa tendência nos exercícios seguintes. Em 2012, o preço 
do barril de petróleo ficou mais estável, encerrando o ano cotado a US$ 110,44. A seguir, é 
apresentado o gráfico da evolução das transferências nos últimos 5 anos, destacando-se a 
recuperação gradual da receita a partir de 2010. 
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III.3.2.2. RECEITAS DE CAPITAL 

 Compõem as receitas de capital aquelas oriundas de contratação de operações de 
crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos e transferências de capital. 
Em relação ao exercício financeiro de 2011, as receitas de capital apresentaram um recuo de 
15,25%, em termos reais. Nesse sentido, ressalta-se o ingresso em novembro de 2011 de R$ 
885 milhões e 975 mil reais, correspondentes à 2ª liberação do contrato com o BIRD (7942-BR), 
relativo ao refinanciamento da dívida contratual. 
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III.3.3. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

 A Receita Corrente Líquida – RCL constitui-se num importante parâmetro da 
racionalização das despesas, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem como ênfase o 
controle e contenção dos gastos. Assim, quanto mais cresce a RCL, mais se poderá expandir o 
valor das despesas que estão a ela referenciadas. No exercício de 2012, verificou-se que a RCL 
atingiu o montante de R$ 16 bilhões, 42 milhões e 62 mil reais, representando um crescimento 
real da ordem de 7,4%. 
O próximo gráfico apresenta a evolução da Receita Corrente Líquida de 2008 a 2012. 
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III.3.4. RENÚNCIA DE RECEITAS 

 Trata-se de item importante a ser analisado nas Contas de Gestão referentes ao 
exercício de 2012, uma vez que compreende a anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de tributo ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado. 
 O Art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 determina que a concessão ou ampliação 
de incentivo de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois seguintes, atender às disposições da lei de diretrizes orçamentárias e, a 
pelo menos uma das seguintes condições: 
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da 
lei orçamentária, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio 
da lei de diretrizes orçamentárias; 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação das bases de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
 O quadro a seguir demonstra uma análise das renúncias fiscais como percentual das 
arrecadações da Receita Tributária no exercício de 2012. 
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R$ m il
Arrecadação

2012 Valor %

ISS 4.292.250     143.626        3,35%

IPTU/TCDL 1.880.175     374.412        19,91%

ITBI 744.945        25.394          3,41%

Demais Tributos 605.626        -                0,00%

Total       7.522.997          543.432 7,22%

Fonte: FINCON/SMF 

Renúncia Fiscal
Im pos tos

 

 
 Como se constata acima, o total das receitas renunciadas de R$ 543 milhões e 432 mil 
reais, no período em análise, corresponde a 7,22% da arrecadação das receitas tributárias, no 
valor de R$ 7 bilhões, 522 milhões e 997 mil reais. A rubrica que exige cautela e atenção é o 
IPTU/TCDL, uma vez que sua renúncia fiscal corresponde a cerca de 20% das receitas 
arrecadadas. 
 Finalmente, deve-se lamentar, em relação às renúncias de receitas, que, em inspeção 
realizada em 2012 (processo nº 40/7897/2012), a CAD solicitou às Coordenadorias do ISS, IPTU 
e ITBI informações acerca da existência de mecanismos de aferição dos reais benefícios 
socioeconômicos decorrentes das renúncias de receita. Nas respostas, foi informado que tais 
coordenadorias não possuem estrutura para realizar este tipo de trabalho, pois o foco da 
atividade fiscal seria a arrecadação tributária. 
 Adicionalmente, no sentido de atingir a meta estabelecida por esta Corte de Contas, em 
inspeção realizada em 2013, abrangendo todo o exercício de 2012, foram selecionadas três leis 
de renúncia tributária consideradas relevantes em função do impacto social, cada qual gerida por 
respectivos órgãos municipais: 
• SMH - Secretaria Municipal de Habitação 
_ Lei nº 5.065/2009 - Minha Casa, Minha Vida: isenção e redução de ISS e ITBI para 
empreendimentos habitacionais de interesse social, vinculados à política habitacional. 
• SMTR - Secretaria Municipal de Transportes 
_ Lei nº 5.223/2010: redução da alíquota do ISS para serviços públicos de transporte coletivo 
operados, exclusivamente, por ônibus. 
• CDURP - Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 
_ Lei nº 5.128/2009 – Porto Maravilha: isenção e remissão de IPTU e isenção de ITBI e ISS 
relacionados com a Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio. 
 Constatou-se que nenhum dos três órgãos possui estudos, indicadores ou pesquisas 
que permitam a aferição dos reais benefícios socioeconômicos decorrentes das renúncias 
tributárias em comento. Desta forma, a SMH, SMTR e CDURP não demonstraram possuir 
metodologia adequada para efetivo acompanhamento e avaliação de resultados (indicadores, 
estatísticas, séries históricas, pesquisas de campo, informações qualitativas, relatórios), bem 
como, afirmaram não possuir estudos dos impactos socioeconômicos das concessões de 
benefícios fiscais ora tratados. 

Diante do exposto, ficou evidenciado que tanto a SMF, responsável pela administração 
tributária do Município, quanto os órgãos gestores dos segmentos alcançados pelas renúncias 
em análise, não possuem metodologia institucionalizada para estudo, avaliação, implementação 
e acompanhamento dos efeitos decorrentes da concessão de renúncia de receita, sob a ótica 
socioeconômica, o que demonstra uma visão estritamente legalista, não englobando os 
conceitos de transparência sob o aspecto da governança no setor público. 



Processo: 40/1920/2013 

Data: 30/04/2013 Fls V 24 

 

 

Relatório e Parecer Prévio - Exercício de 2012 

 

 

R$ m il
De spe s a 
Re alizada 

%

 Des pe sas  Corre nte s  

 Pessoal e Encargos Sociais 9.406.770 55,1%

 Outras Despesas Correntes  7.171.549 42,0%

 Juros e Encargos da Dív ida 499.158 2,9%

TOTAL 17.077.477 100%

Fonte: Contas de Gestão 2012  

Despesas Correntes Total

Juros e 
Encargos da 

Dívida
2,9%

Outras 
Despesas 
Correntes

42,0%

Pessoal e 
Encargos 
Sociais
55,1%

 
 

R$ m il
De s pe s a 
Realizada 

%

 Des pe s as  de  Capital 

 Investimentos 3.321.965 88,0%

 Amortização da Dívida 280.244 7,4%

 Inversões Financeiras 171.006 4,5%

TOTAL 3.773.215 100%

Fonte: Contas de Gestão 2012

Despesas de Capital Total

Investimentos
88,0%

Amortização 
da Dívida

7,4%

Inversões 
Financeiras

4,5%

 
 

 
III.4. EVOLUÇÃO DA DESPESA 

 
III.4.1. DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA 

 No exercício de 2012, os gastos correntes somaram R$ 17 bilhões, 77 milhões e 477 
mil reais, enquanto os de capital atingiram R$ 3 bilhões, 773 milhões e 215 mil reais, 
representando, respectivamente, 82% e 18% do total das despesas empenhadas. 
 Como de praxe, as Despesas Correntes representaram o maior volume de gastos do 
governo, com destaque para os gastos com pessoal (45,11% do total das despesas realizadas) e 
para as outras despesas correntes (34,39% do total das despesas realizadas). 
 
III.4.1.1. DESPESAS CORRENTES 

 Em termos percentuais, as despesas correntes em 2012 ficaram assim distribuídas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.4.1.2. DESPESAS DE CAPITAL 

 Em termos percentuais, as despesas de capital em 2012 ficaram distribuídas conforme 
quadro e gráfico a seguir, nos quais se destaca que 88% do total se referem a Investimentos 
(contra 73% em 2011) e 7,4% à amortização da dívida, (contra 25,3% em 2011), refletindo a 
influência da renegociação da Dívida com a União. 
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R$ mil

Secretaria Municipal de Obras
INFRAESTRUTURA VIARIA  E DE OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS - TRANSCARIOCA 562.534            614.032               535.465          
INFRAESTRUTURA VIARIA  E DE OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS - TRANSOESTE 358.501            336.770               316.485          
ASFALTO LISO - CONSERVACAO DA CIDADE 109.170            216.312               216.095          
REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E 
DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS 162.293            205.344               184.445          
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS 
PUBLICOS 65.687              132.659               124.071          
Demais SMO 1.127.487         1.298.214            828.477          

Total SM O 2.385.671         2.803.332            2.205.037       
Secretaria Municipal do Habitação

URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS 420.370            469.402               347.849          
PAC- URBANIZACAO 32.278              186.584               119.079          
URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III 63.572              68.948                 14.620            
ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III 5.241                5.635                   5.635              
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 17.507              18.746                 3.137              
Demais SMH 2.822                9.011                   1.842              

Total SM H 541.791            758.327               492.162          
Secretaria Municipal de Educação

OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE 
EDUCACAO INFANTIL 47.294              134.318               117.466          
OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO 41.207              91.937                 82.548            
CONSTRUCAO DE V ILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO 16.798              32.017                 32.017            
DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA 1                       12.096                 12.096            
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA 4.586                3.309                   3.164              
Demais SME 35.858              8.504                   4.644              

Total SM E 145.745            282.182               251.935          

Participação % no Total Global dos  Inve s tim entos 89, 62% 87,52% 88,78%

Fonte: Contas de Gestão 2012

Des pe s a 
Em penhada

Órgão Proje to / Atvidade
Dotação

Inicial
Des pes a 

Autor izada

III.4.2. DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO 

 A distribuição das despesas por órgãos de governo é a seguir apresentada: 

Despesas Totais por Órgãos

8,6%

11,3%

17,3%

18,6%

21,0%15,1%

8,2%

Secretaria Municipal de
Educação

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal da Casa
Civil

Secretaria Municipal de Obras

Encargos Gerais do Município

Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços
Públicos

Demais

 
 
 Observa-se que quatro “órgãos” (SME, SMS, CVL, e SMO) apresentaram cerca de 68% 
de toda a despesa realizada pelo município em 2012, mantendo-se a tendência apresentada nos 
exercícios anteriores. 
 Considerando a relevância dos valores dos Investimentos realizados pela PCRJ no 
exercício de 2012, foi elaborado um quadro contendo os 3 órgãos que mais realizaram despesas 
no grupo “investimentos” e seus principais Projetos/Atividades: 
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 No quadro anterior pode-se observar que a SMO foi responsável pelas grandes 
intervenções viárias na cidade do Rio de Janeiro em 2012, enquanto a SMH foi o órgão executor 
das obras de assentamento e reurbanização, notadamente àqueles ligados ao PAC e ao 
PROAP. A SME realizou despesas de investimentos basicamente na manutenção e construção 
de escolas. 
 
III.4.3. DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO 

 O gráfico a seguir apresenta o percentual da despesa realizada por função de governo, 
em relação ao total dos gastos do Município: 
 

Despesa por Função

21,0%

18,6%

16,4%12,8%

31,3%

Educação

Saúde

Urbanismo

Previdência
Social

Demais

 
 
 
 Com relação às despesas por funções, temos os seguintes destaques : 
 
• Na função “Educação” cabe ressaltar o aumento dos gastos com os programas “escolas do 
amanhã” e “gestão dos serviços e sistemas informativos – educação”, utilizados em sua maioria 
com recursos do Salário educação e do Fundeb; 
 
• A diminuição nos gastos com “Encargos Gerais”, que compreende o pagamento da dívida 
pública do município, se deveu à redução dos juros da dívida renegociada com o Tesouro 
Nacional; 
 
• O aumento apresentado na função “Saneamento” deveu-se a um incremento nos gastos com 
os programas “novo aterro sanitário”, “macrodrenagem de Jacarepaguá” e “prevenção e controle 
de enchentes”, realizados em sua maioria com recursos de convênios e royalties do petróleo. 
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III.4.4. DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS 
 As despesas, por fonte de recursos, apresentam a seguinte distribuição gráfica: 

45,4%

8,2%
5,2%

5,2%

36,0%

ORDINÁRIOS NÃO
VINCULADOS

FUNDEB

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDÊNCIARIA
SUPLEMENTAR - BENEFÍCIOS
AOS INATIVOS

ORDINÁRIOS NÃO
VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO
PREVIDÊNCIARIA
SUPLEMENTAR

DEMAIS

 
 
 
III.4.5. PROJETOS E ATIVIDADES 

 Os projetos, atividades e operações especiais realizados, de maior incidência monetária, 
foram: 

De s pe s a PROJETO/ATIV IDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL R$ m il

SERVIDORES INATIVOS DA  REDE DE ENSINO 1.257.854      

PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 1.142.880      

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE 847.334         

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA  REDE DE ATENCAO PRIMARIA  A SAUDE 795.440         

MANUTENCAO DO CUSTEIO DA  REDE HOSPITALAR 778.682         

PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - INFRAESTRUTURA URBANA 564.590         

INFRAESTRUTURA VIARIA  E DE OBRAS DE ARTES ESPECIA IS - TRANSCARIOCA 535.465         

SERVIDORES INATIVOS DA  ADMINISTRACAO DIRETA 477.302         

BENEFICIOS A DEPENDENTES 399.118         

ENCARGOS DA  DIV IDA RENEGOCIADA 363.719         
DEMAIS 11.539.942    

18.702.324    

GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO 1.042.838      
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS 430.716         
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE 204.644         
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO 133.729         
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES 85.928           
DEMAIS 250.513         

2.148.368      

TOTAL 20.850.692    

Fonte: Contas de Gestão 2012

Exce to Intra-orçam entár ias

Total Exce to Intra-orçam e ntár ias

Intra-orçam e ntár ias

Total Intra-orçam e ntár ias
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 Entre os referidos projetos e atividades, merecem destaque: 
a) Merenda escolar: tem como objetivo melhorar os hábitos alimentares dos alunos, para que 
aumentem a resistência às doenças com a consequente melhoria do aproveitamento escolar. 
Nesse sentido, a merenda escolar é fundamental, pois ela pode influenciar bastante no 
desempenho do aluno. Por isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei n° 8.069 de 
1990, estabelece como função do Estado assegurar alimentação de qualidade nas escolas. 
Assim, apesar da redução de 1,8% em 2012, pode-se notar que os gastos com a atividade 
“Merenda Escolar” inverteram a tendência de diminuição apresentada entre 2008-2010 ao 
atingirem cerca de 100 milhões de reais nos exercícios subsequentes. 
 
b) Publicidade, propaganda e comunicação social: tem entre seus objetivos dar publicidade aos 
atos, programas e ações do governo municipal de modo a garantir ao cidadão participação e 
benefícios dela decorrentes. O grande aumento de despesas nestes setores a partir de 2010 
deve-se a celebração, por parte da Prefeitura de contratos para a prestação de serviços de 
publicidade e propaganda para toda a Administração Direta e Indireta, conforme quadro a seguir: 
 

R$ m il

ÓRGÃO FAVORECIDO Obje to
VALOR

 LIQUIDADO
VALOR
 PAGO

PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDADE
REUNIDOS LTDA

Serviços publicitários para os órgãos e entidades da Administração
direta e indireta do Poder Executivo Munic ipal.

45.843 39.133

VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA Prestação de serv iços de "clipping" de telev isão, gravações sonoras
(rádio escuta) e de provimento de acesso e informações junto a
Internet (Clipping Eletrônico)

3 3

VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA Prestação de serv iços de "clipping" de telev isão, gravações sonoras
(rádio escuta) e de provimento de acesso e informações junto a
Internet (Clipping Eletrônico)

37 37

EDITORA O DIA S.A. Prestação de serv iço de publicidade - publicação de matéria legal 311 253
EM PRESA M UNICIPAL DE ARTES
GRAFICAS S.A.

Serviços Gráf icos
60 60

FOTOLINK SERVICOS DE FOTOGRAFIA E
DIGITAIS LTDA EPP

Serviços Gráf icos
7 7

Total 46.262 39.494

SECRETARIA M UNICIPAL DA CASA CIV IL                                                                  

 
 
 Os gastos com publicidade e propaganda Municipal em ano de pleito eleitoral devem 
seguir diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.504/1997, que concebeu vedações aos agentes 
públicos visando preservar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. 
 
c) Decorrente de emendas legislativas: o quadro abaixo representa a  execução dos projetos e 
atividades decorrentes de Emendas Legislativas ao texto do Projeto de Lei Orçamentária 
(Mensagem nº 159/2011, Projeto de Lei nº 1141/2011), apresentadas pelos Senhores 
Vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
 

R $  m i l

PROJET O/A TIV IDA DE/OPERA Ç ÃO ESPEC IA L
DOTA Ç ÃO 

INIC IAL
DESPESA  

REAL IZA DA
SUBV ENCA O SOCIA L EDUCA CIONA L E A SSISTENCIA L GRA CA  DE DEUS - EL 6769 800               -               
SUBV ENCA O SOCIA L A O CENTRO DE DESENV OLV IMENTO DA  CIDA DA NIA  E DO TA LENTO - A CT - EL 8923 800               -               
COMEMORA CA O DA S SEMA NA S E CA RNA V A L NA S I, XII, XIII, XIV , XV , XV III, XIX, XXV  E XXV I RA 'S -  EL 3198 755               -               
CONSTRUCA O ESPA CO CULTURA L JORGE BEN JOR - EL 1340 400               -               
SUBV ENCA O SOCIA L A O EDUCA NDA RIO SOCIA L LA R FREI LUIZ  -  EL 8952 400               -               
SUBV ENCA O SOCIA L A  A SSOCIA CA O BRA SILEIRA  DE ODONTOLOGIA  - A BO - EL 7345 300               -               
SUBV ENCA O SOCIA L A  A SSOCIA CA O BRA SILEIRA  BENEFICENTE DE REA BILITA CA O - A BBR - EL 7396 220               -               
URBA NIZA CA O DE LOGRA DOUROS NA S A REA S DE PLA NEJA MENTO 4 E 5 - EL 351 220               -               
IMPLA NTA CA O DO BA NCO DE PELE - EL 1598 220               -               
DEMA IS 7.690            -               

T OT AL 11.805          -               
Fonte: Contas  de Ges tão 2012  
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ATIV O
de z/11
R$ m il

de z/12
R$ m il

Anális e  
Hor izontal

Anális e  Ve rtical

 FINANCEIRO 6.561.792 5.697.004 -13% 12%
 Disponível 5.083.953 4.430.907 -13% 10%
 Créditos em Circulação 96.193 106.434 11% 0%
 Investimentos dos RPPS 1.381.646 1.159.664 -16% 3%

 NÃO FINANCEIRO 35.633.362 37.287.488 5% 81%
 Realizável a Curto Prazo 1.092.742 975.616 -11% 2%
 Valores Pendentes a CP 1.870 24.331 1201% 0%
 Realizável a Longo Prazo - Dívida A tiva 32.180.249 35.708.635 11% 77%
 Provisão p/ perdas de Dív ida Ativa -4.884.614 -5.998.477 23% -13%
 Realizável a Longo Prazo - Outros 781.606 928.591 19% 2%
 Investimentos 4.191.869 3.583.864 -15% 8%
 Imobilizado 2.266.080 2.059.980 -9% 4%
 Intangível 3.560 4.948 39% 0%
 Diferido 0 0 0%

COM PENSADO 1.606.022 3.190.281 99% 7%

Total 43.801.176 46.174.774 5% 100%  
PASSIVO

de z/11
R$ m il

de z/12
R$ m il

Análise  
Hor izontal

Anális e  
Ve rtical

 FINANCEIRO 2.826.949 3.093.410 9% 7%
 Depósitos 641.847 592.381 -8% 1%
 Obrigações em Circulação 2.185.102 2.501.029 14% 5%

 NÃO FINANCEIRO 13.883.923 14.853.684 7% 32%
 Obrigações em Circulação 471.096 542.759 15% 1%
 Depósitos Exigíveis  a Longo Prazo 610.258 718.038 18% 2%
 Obrigações Exigíveis a Longo Prazo 12.802.569 13.592.886 6% 29%

 PATRIM ÔNIO LÍQUIDO 25.484.282 25.037.399 -2% 54%
 COM PENSADO 1.606.022 3.190.281 99% 7%

Total 43.801.176 46.174.774 5% 100%
Fonte: Contas de Gestão 2012  

 Infelizmente para nossa cidade, como se pode observar, uma prática recorrente das 
administrações municipais manteve-se em 2012: das 112 emendas apresentadas, nenhuma 
teve execução, ocorrendo o cancelamento total das emendas apresentadas pelos vereadores. 
 
III.5. BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 

 O Balanço Patrimonial Consolidado abrange a Administração Direta, nela incluído o 
Poder Legislativo e o Tribunal de Contas, e todas as entidades dependentes da Administração 
Indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista), 
considerando que as operações entre estas entidades e entre elas e a Administração Direta são 
ajustadas no mesmo. 
 O Balanço Patrimonial Consolidado do Município do Rio tem sua situação demonstrada, 
em 31/12/2012, da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa-se que, na Análise Vertical, o Ativo Não Financeiro corresponde a 81% do Ativo 
Total. A Dívida Ativa do Município representa a parte mais expressiva desse grupo. Além disso, 
observou-se que, os grupamentos Não Financeiro e Patrimônio Líquido representam 86% do 
Passivo Total. 
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Somente 7% das obrigações do Município tem vencimento no Curto Prazo, 
apresentando um índice de liquidez imediata de 1,43, o que demonstra que as disponibilidades 
são suficientes para honrar seus compromissos a curto prazo.  Comparando-se os índices de 
liquidez geral nos exercícios 2011 (2,32) e 2012 (2,40), percebe-se uma sensível elevação nesse 
indicador. Para cada real de compromisso financeiro, o MRJ dispõe de R$ 2,40 reais. 
 Na análise horizontal os seguintes eventos merecem atenção: 
 (1) A redução de 33% dos Investimentos em Participação Societária deveu-se à perda na 
equivalência patrimonial na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio 
de Janeiro – CDURP; 
 (2) o acréscimo de 39% em Valor Bruto de Imóveis para Investimento decorreu da reavaliação 
de imóveis do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro. 
 
III.5.1. ATIVO FINANCEIRO 

 O Ativo Financeiro do Balanço Consolidado Geral, em 31/12/2012, encontrava-se 
representado da seguinte forma: 

ATIVO FINANCEIRO R$ m il R$ m il

2011 2012

DISPONIVEL 5.083.954                    4.430.906
Caixa 79.795                     142.940
Bancos C/ Movimento 455.984                   224.015
Aplicações Financeiras 4.548.175                4.063.951

CRÉDITOS EM  CIRCULAÇÃO 96.193                         106.434
Créditos a Receber 96.193                     106.434
INVESTIM ENTOS DOS RPPS 1.381.646                1.159.664
Investimentos em Renda Fixa 1.362.435                1.146.898
Investimentos em Renda Variável 19.211                     12.766

TOTAL 6.561.793 5.697.004
Fonte: Contas de Gestão 2012  
 
 Ao realizar-se a Análise Vertical do quadro acima, constata-se que 91% dos recursos 
alocados ao Ativo Financeiro estão aplicados em papéis representativos da renda fixa, ou seja, 
algo próximo de R$ 5 bilhões e 210 milhões de reais. Importante ressaltar que estes recursos 
não são totalmente livres, já que o valor de R$ 1 bilhão e150 milhões de reais está vinculado 
ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS, podendo ser utilizado somente para 
pagamento de inativos, pensionistas e taxas de administração. 
 
III.5.2. PASSIVO FINANCEIRO 

 O Passivo Financeiro, em 31/12/2012, estava composto da seguinte forma: 
Anális e

PASSIVO FINANCEIRO  R$ m il Vertical

 DEPÓSITOS 592.381             19%
 Consignações 22.607           1%
 Depósitos de Diversas Origens 569.774         18%

 OBRIGAÇÕES EM  CIRCULAÇÃO 2.501.029      81%
 Restos a Pagar Processados 2.011.251          65%
 Restos a Pagar Não Processados 489.778         16%

TOTAL 3.093.410          100%
Fonte: Contas de Gestão 2012  
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2011 2012
ATIVO  NÃO FINANCEIRO R$ m il R$ m il

 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 1.092.742 975.616
Créditos em Liquidação 881.462 818.484

Bens e Valores em Circulação 211.280 157.132

 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.870 24.331

 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 28.077.242 30.638.750

Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 17.895 9.218

Créditos Realizáveis a Longo Prazo 28.059.347 30.629.532

 INVESTIMENTOS 4.191.869 3.583.864

 Participação Societária 3.156.493 2.129.873

 Outros Investimentos 14.099 13.206

 Valor Bruto de Imóveis para Investimento 1.089.883 1.510.134

 Depreciação de Bens p/ Investimentos ( - ) -5.583 -6.326

 Provisão para Perdas Prováveis ( - ) -63.023 -63.023

 IM OBILIZADO 2.266.079 2.059.979

Bens Imóveis 2.215.716 2.035.679

Bens Móveis 707.845 757.006

Imobilizações em Curso 33.375 1.624

Depreciação Acumulada de Bens Imóveis ( - ) -280.504 -294.936

Depreciação Acumulada de Bens Móveis ( - ) -410.353 -439.394

 INTANGÍVEL 3.560 4.948

 Títulos, Valores e Bens Intangíveis 13.690 15.445

 Amortização Acumulada ( - ) -10.130 -10.497

 DIFERIDO 0 0

 Despesas Diferidas 732 0

 Amortização Acumulada ( - ) -732 0

 TOTAL 35.633.362 37.287.488

Fonte: Contas de Gestão 2011

 A Análise Vertical acima indica que 81% dos recursos alocados no Passivo Financeiro 
são decorrentes de Restos a Pagar – despesas empenhadas mas não pagas dentro do exercício 
financeiro, sendo que o maior volume (65%) estão concentrados em Restos a Pagar 
Processados, no valor de R$ 2 bilhões e 11 milhões de reais, caracterizando despesas em que 
o credor já cumpriu as suas obrigações, isto é, verificou-se o direito adquirido, tendo por base os 
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, dentro do exercício, faltando apenas 
o pagamento. O restante (16%), no valor de R$ 490 milhões de reais, reflete um direito do 
credor que não foi apurado, correspondendo às despesas não liquidadas. 
 
III.5.3. ATIVO NÃO FINANCEIRO 

 O exercício de 2012 apresentou, ao seu final, o seguinte quadro referente a seu Ativo 
não Financeiro: 
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 Tais números demonstram que o valor mais significativo refere-se aos Créditos 
Realizáveis a Longo Prazo, que registra a soma da Dívida Ativa, Empréstimos e Financiamentos 
e Créditos a Receber, representando 82% do Ativo não Financeiro. A Dívida Ativa Líquida 
(deduzindo a Provisão para Perdas de Dívida Ativa, no valor de R$ 6 bilhões de reais) 
corresponde a 97% desse grupo, o que equivale a R$ 29 bilhões e 710 milhões de reais. 
 
III.5.4. PASSIVO NÃO FINANCEIRO 

 O quadro abaixo apresenta a situação do Passivo não Financeiro do Município ao final 
do exercício de 2012: 

Anális e
PASSIVO NÃO FINANCEIRO R$ m il Ve rtical

     OBRIGAÇÕES EM  CIRCULAÇÃO  542.759 4%
     Prov isões 480.387 3%
     Adiantamentos Recebidos 31.376 0%
     Precatórios 30.996 0%

 DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 718.038 5%

 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 13.592.886 92%

     Operações de Créditos - Internas  6.992.120 47%

     Operações de Créditos - Externas  2.591.174 17%
         Obrigações a Pagar  120.533 1%
         Obrigações Legais  e Tributárias 30.384 0%
         Precatórios 25.381 0%
         Outras Exigibilidades 3.833.294 26%

 TOTAL 14.853.683 100%
Fonte: Prestação de Contas 2012  
 Realizando-se uma Análise Vertical, constata-se que os valores mais expressivos 
referem-se às Operações de Crédito Internas (47%) e Operações de Créditos Externas (17%).  
Nas Operações de Crédito Internas está incluída a Dívida Renegociada com a União, 
representada pelo contrato “BB - M.P. nº 2.185-35” (R$ 6 bilhões e 130 milhões de reais), 
refletindo 88% das operações internas e nas Operações de Crédito Externas está sendo 
considerado o contrato nº 79.420-BR (R$ 2 bilhões e 130 milhões de reais), contraído com o 
BIRD, indicando 82% das operações contratadas no exterior, 
 
II.5.5. COMPENSADO 

 A elevação de 99%, entre 2011 e 2012, constatada na Análise Horizontal do 
Compensado, deve-se à contratação de Parceria Público-Privada, cujo objeto era construção, 
operação e manutenção do Parque Olímpico, visando à realização dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016. 
 
III.5.6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 O Patrimônio Líquido do Município alcançou o montante de R$ 25 bilhões, 37 milhões e 
389 mil reais no decorrer de 2012, representando uma redução nominal de 1,75% em relação 
ao exercício de 2011. 
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 No quadro a seguir estão relacionados os principais componentes orçamentários das 
autarquias e fundações, em 31/12/2012.  Ressalte-se que, no caso do PREVIRIO, estão 
inclusos, de forma consolidada, as informações relativas ao Fundo Especial de Previdência do 
Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI e ao Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - 
FASS. 

R$ Mil
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A - Repasses do Tesouro 2.858 25.853 260.866 82.511 8.661 48.524 5.179 127.637 562.088

B - Receita Corrente 2.556.000 641 13.112 77 5.749 162 2.781 0 2.578.522

C - Receita de Capital 99.449 0 0 0 0 0 100 0 99.549

D - Receita Total Arrecadada (A+B+C) 2.658.307 26.494 273.978 82.588 14.410 48.686 8.060 127.637 3.112.523

E - Dependência Financeira  (A/D) 0% 98% 95% 100% 60% 100% 64% 100% 18%

F - Despesa Corrente Realizada (empenhada) 2.846.352 6.530 289.306 5.765 15.747 39.751 7.756 41.956 3.253.163

G - Despesa de Capital Realizada (empenhada) 78.270 19.793 2.288 100.505 0 13.166 734 211.325 426.081

H - Despesa Total Realizada (empenhada) (F+G) 2.924.622 26.323 291.593 106.270 15.747 52.917 8.490 253.281 3.425.963

I - Resultado Orçamentário (D - H) -266.315 171 -17.616 -23.682 -1.337 -4.231 -430 -125.644 -313.440

Fonte: Prestação de Contas de 2012/FINCON  
 
 No quadro a seguir, estão relacionados os principais componentes patrimoniais das 
autarquias e fundações em 31/12/2012. 

R$ Mil
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J - Disponível 341.067 553 3.135 160 2.462 427 960 0 348.763

K - Recursos Vinculados 1.335.698 149 103 32 242 231 717 0 1.337.173

L - Realizável 6.421 3.275 22.592 32.828 1.675 9.094 1.086 125.644 202.615

M - Ativo Financeiro (J+K+L) 1.683.186 3.976 25.831 33.020 4.379 9.752 2.763 125.644 1.762.907

N - Ativo Permanente 2.253.834 1.182 7.244 9.124 15.029 269 607 42 2.287.330

O - Passivo Financeiro 329.941 3.549 24.360 32.890 3.619 9.335 1.526 125.644 530.864

P - Passivo Permanente 3.304.480 24 165.213 1.307 7.594 28 100 0 3.478.745

Q - Patrimônio 302.599 1.586 -156.498 7.947 8.195 658 1.744 42 166.230

Fonte: Prestação de Contas de 2012/FINCON  
 
 Após a apresentação desses números, pode-se destacar que: 

a) observa-se no Balanço Patrimonial da PREVIRIO uma redução do saldo patrimonial de R$ 3 
milhões e 866 mil reais em relação ao exercício de 2011; tal redução no demonstrativo contábil 
é justificada por ajuste contabilizado em 2012 no valor de R$ 1 milhão e 389 mil reais, relativo a 
exercícios anteriores, e pelo déficit apurado de R$ 2 milhões e 476 mil reais;  
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b) com relação à Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GMRIO, em seu Balanço Patrimonial, na 
rubrica “Provisões”, foi registrado, no encerramento do exercício de 2012, o montante de R$ 165 
milhões e 213 mil reais. No encerramento do exercício anterior, esta conta registrava um saldo 
de R$ 127 milhões de reais. Com isso, nota-se, em 2012, um aumento de R$ 38 milhões e 200 
mil reais no seu saldo, representando uma variação de 30%.  Tal efeito foi provocado pela 
atualização das multas e juros das provisões já constituídas, no montante de R$ 31 milhões e 
400 mil reais, além de um aumento de saldo nas contas de Provisões com férias e de Provisões 
com encargos rescisórios, no montante de R$ 6 milhões e 800 mil reais.  Essas variações 
contribuíram para o déficit patrimonial de R$ 45 milhões e 400 mil reais e, em consequência, o 
Patrimônio da Autarquia, que no Balanço Patrimonial de 2011 já estava negativo em R$ 111 
milhões de reais, ficou, no ano de 2012, com saldo negativo de R$ 156 milhões e 400 mil 
reais; 
 
c) o Balanço Patrimonial da RIOZOO apresentou, em 2012, um decréscimo de R$ 1 milhão e 
242 mil reais; essa redução decorreu da baixa de Diversos Responsáveis – no valor de R$ 20 
mil reais, bem como pelo déficit patrimonial apurado no exercício, no valor de R$ 1 milhão e 
222 mil reais.  Já a conta Outras Obrigações, integrante do Passivo Permanente, cujo saldo é 
de R$ 6 milhões e 535 mil reais, corresponde a dívidas junto à Cia. Estadual de Águas e 
Esgoto - CEDAE, em virtude, lamentavelmente, do não-pagamento pela prestação dos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário.  Nas inspeções realizadas pela CAD nos 
anos de 2006 a 2012 foi apurado que essa dívida não foi paga em virtude da falta de 
disponibilidade de caixa na fonte de recursos próprios (bilheteria), e da ausência de previsão 
orçamentária na fonte do tesouro. 
 A percepção de que o exercício de 2012 foi ruim para a referida Fundação foi constatada 
pela própria Prefeitura que, em reportagem publicada em jornal de grande circulação, no dia 
08/06 p.p., admitiu que a RIOZOO não cumpriu metas estabelecidas para o ano, entre elas a 
redução da relação custeio/arrecadação. 

d) a Fundação Planetário teve uma redução no seu Patrimônio, no exercício de 2012, no valor 
de R$ 1 milhão e 777 mil reais, sendo R$ 1 milhão e 597 mil reais relativos a Ajuste de 
Exercícios Anteriores e R$ 180 mil reais relativos ao Resultado Patrimonial do Exercício.  Os 
Ajustes de Exercícios Anteriores decorreram do acerto do inventário de bens móveis (R$ 431 mil 
reais) e de bens que constavam da conta de Bens Móveis a Incorporar, adquiridos no âmbito do 
Convênio FINEP, que passaram a ser registrados no Ativo Compensado, no valor total de R$ 1 
milhão e 166 mil reais. 
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 Representam o produto de receitas específicas que, por lei, se vinculam à realização de 
determinados objetivos ou serviços. Os fundos apresentam natureza contábil e não possuem 
personalidade jurídica própria, sendo instituídos após prévia autorização legislativa.  No exercício 
de 2012, o Município do Rio de Janeiro possuía 21 fundos especiais, sendo que o Fundo 
Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro – FECMRJ, criado pela Lei nº 5.131, de 
17/12/2009, não teve seus demonstrativos contábeis publicados nesta Prestação de Contas de 
Governo.  A tabela abaixo apresenta o volume de recursos dos referidos Fundos, ao final de 
2012: 

R$ mil

Rece itas  
Orçam entár ias  

Arrecadadas

Despe sas   
Orçam entár ias  

Realizadas

Resultados  
Orçam entár ios

 FMS 3.871.544              3.869.005                 2.539                         

 FUNPREVI 2.336.953              2.546.152                 (209.199)                   

 FUNDEB 1.741.796              1.721.894                 19.902                       

 FEIP 212.019                 203.727                    8.292                         

 FMH 199.544                 170.728                    28.816                       

 FASS 117.619                 118.235                    (616)                          

 FMAS 94.546                   99.107                      (4.561)                       

 FOE/PGM 28.448                   18.370                      10.078                       

 FCA 9.566                     16.422                      (6.856)                       

 FMEO 3.609                     4.697                        (1.088)                       

 FMHIS 22.982                   3.528                        19.454                       

 FMDCA 5.371                     2.560                        2.811                         

 FUMDC 11.975                   702                           11.273                       

 FMI 3                            4                               (1)                              

 FUNDET 19                          -                            19                              

 FMDU 58                          -                            58                              

 FMAD 12                          -                            12                              

 FEPT 77                          -                            77                              

 FMAP -                         -                            -                            

 FMCPC -                         -                            -                            

TOTAL 8.656.141              8.775.131                 (118.990)                   
Fonte: Contas de Gestão de 2012  
 
 Observa-se que, de forma consolidada, os Fundos Especiais arrecadaram receitas 
orçamentárias que totalizaram R$ 8 bilhões, 656 milhões e 141 mil reais e realizaram 
despesas orçamentárias no montante de R$ 8 bilhões, 775 milhões e 131 mil reais, gerando 
um resultado orçamentário deficitário de R$ 118 milhões e 990 mil reais.  Além disso, dos 21 
fundos especiais, seis apresentaram déficit orçamentário, destacando-se o FUNPREVI que 
apresentou déficit de R$ 209 milhões e 199 mil reais. 
 Ainda de acordo com as informações orçamentárias de 2012, os recursos utilizados 
pelos Fundos evidenciaram que 55,93% dos recursos foram aplicados no custeio de despesa de 
pessoal e encargos sociais, destacando-se o FUNPREVI, o FUNDEB e o FMS e que apenas 
4,53% dos recursos foram direcionados para Despesa de Capital, destacando-se o FMH (100%), 
o FMEO (100%) e o FMHIS (88,92%). 
 Finalmente, a análise das variações ocorridas nas disponibilidades dos Fundos 
Especiais, realizada pela CAD, evidenciou que: 
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• Em relação ao exercício anterior, estas foram reduzidas em R$ 39 milhões e 437 mil reais, o 
que representa uma queda de 1,73%. Em termos percentuais, o FMEO apresentou o maior 
decréscimo, zerando suas disponibilidades, enquanto que, em valores, a maior diminuição 
ocorreu no FUNPREVI, na quantia de R$ 203 milhões e 79 mil reais; 
• 88,60% das disponibilidades foram concentradas no FUNPREVI (58,53%), FMS (21,63%) e 
FUNDEB (8,45%), enquanto que 11,40% ficaram nos demais fundos. 
 
 O exame das contas referentes aos Fundos Especiais, apresentado pela CAD em seu 
minucioso relatório, merece algumas observações: 
 
a) o FUNPREVI - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, criado com a 
finalidade específica de prover recursos para o pagamento de benefícios previdenciários aos 
segurados do Regime Próprio de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do 
Município do Rio de Janeiro e a seus dependentes, com a entrada em vigor da Lei nº 
5.300/2011, teve como principal receita observada no exercício a Contribuição Previdenciária 
Suplementar, equivalente a 46,70% da receita total. As demais receitas auferidas no período 
mantiveram o padrão dos exercícios anteriores, com destaque para: a Contribuição Patronal – 
Poder Executivo, a Contribuição do Servidor – Poder Executivo e os Rendimentos de Aplicações 
Financeiras, representando, respectivamente, 27,13%, 13,49% e 4,90% da receita total. 
 Em relação às Despesas realizadas, pode-se observar que 92,71% das mesmas 
estiveram concentradas em servidores inativos da rede de ensino, servidores inativos da 
administração direta, benefícios a dependentes e servidores inativos da rede de saúde e que as 
despesas com servidores inativos da rede de ensino representaram 49,40%, percentual, 
aproximadamente, equivalente à metade do total; 
 
b) no que se refere ao FMS – Fundo Municipal de Saúde, gerido pela Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil – SMSDC, a CAD, com o objetivo de verificar a continuidade da prática de 
realização de despesas sem prévio empenho, e a partir de pesquisa realizada, em 21/2/2013, no 
Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira – SAGOF, obteve a relação 
dos 118 Termos de Ajustes celebrados pela SMSDC em 2012, totalizando o valor de R$ 11 
milhões e 554 mil reais. 

Nas inspeções ordinárias realizadas pela CAD, com base no exercício de 2012, foram 
selecionados 54 termos, totalizando R$ 9 milhões e 806 mil reais, que representam 85% do 
montante celebrado em 2012.  O exame dos processos, referentes aos termos de ajuste, 
demonstrou que a SMSDC continua realizando despesas sem prévio empenho, apesar da 
vedação expressa constante nos Arts. 60 da Lei nº 4.320/1964 e 114 do RGCAF. 

Ressalte-se, ainda, que, na análise efetuada, foram verificadas situações em que o 
empenho não foi só realizado em data posterior à competência da despesa, mas também no 
exercício seguinte. Tal prática acarretou a omissão de passivo no encerramento do exercício em 
que ocorreram as despesas, tendo em vista que, sem o seu devido empenhamento, não há o 
registro contábil de tais valores como dívidas, distorcendo, portanto, as demonstrações 
financeiras; 

 
c) já o FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação- arrecadou, no exercício de 2012, R$ 1 bilhão, 741 
milhões e 795 mil reais, e suas despesas orçamentárias atingiram o montante de R$ 1 bilhão, 
721 milhões e 894 mil reais, representando 99,33% das mesmas.  Deduzindo-se sua dívida 
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flutuante (R$ 161 milhões e 945 mil reais) da disponibilidade financeira, encontra-se um 
superávit financeiro de R$ 27 milhões e 221 mil reais em dezembro de 2012, ou seja, um 
percentual de 1,56%, o que permite afirmar que o Município observou o limite estabelecido de 
5% em 2012. 
 
d) com relação ao FMAD – Fundo Municipal Antidrogas, que tem como importante objetivo 
proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da 
política de prevenção à dependência química, urge que se agilize sua regulamentação, uma vez 
que a mesma viabilizará o recebimento de recursos relativos a programas de prevenção à 
dependência química oriundos de órgãos estaduais e federais, e, adicionalmente, recursos de 
organismos internacionais públicos e privados. 
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 Empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de 
direito privado, integrantes da Administração Indireta do Estado, criadas por autorização 
legal, através da descentralização administrativa, visando à racionalização da prestação 
de serviços públicos, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais 
de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos. 
  
 
 Na página a seguir é apresentada uma tabela com as informações financeiras e 
patrimoniais das mesmas, divulgadas nas demonstrações financeiras do exercício, em 
notas explicativas ou obtidas através de inspeções ordinárias realizadas pela 
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD. 
 
 
 Em termos gerais, observa-se que foram transferidos pelo Tesouro Municipal às 
empresas e sociedades de economia mista, a título de Subvenção, R$ 1 bilhão e 400 
milhões de reais, tendo a Receita Própria Arrecadada alcançado apenas R$ 264 
milhões de reais. Isso representa uma dependência financeira das empresas em 
relação ao Tesouro de 84% da Receita Total Arrecadada, que foi de, aproximadamente, 
R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais. 
 
 
 Analisando-se a tabela apresentada, torna-se muito importante destacar que a 
Dívida Total registrada nos Balanços Patrimoniais das empresas foi de R$ 1 bilhão e 370 
milhões de reais, o que representa mais que o dobro do Ativo Total contabilizado, cujo 
saldo foi de R$ 684 milhões de reais.  Considerando a dependência financeira em 
relação ao Tesouro Municipal, observa-se que a maioria das entidades não possui 
liquidez suficiente para pagar suas dívidas totais com utilização de recursos próprios, o 
que pode ensejar no futuro um ônus a ser suportado pelo Tesouro Municipal na ordem de 
R$ 679 milhões e 700 mil reais, haja vista o Passivo Total a Descoberto em 31/12/2012. 
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 Em uma análise mais detalhada do quadro apresentado, podemos destacar: 
 
a) com relação à CET-RIO, suas Notas Explicativas informam que no exercício de 2012 a 
entidade realizou reversões para a conta Outras Receitas Operacionais – Reversão de 
Provisões, no valor contábil de R$ 1 milhão e 690 mil reais, o qual constava no saldo da conta 
do Passivo Não Circulante – Provisão para Riscos e Contingências, tendo como base Parecer da 
Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro; a empresa menciona, ainda, possuir 
contingências cíveis classificadas como “Possível”, no montante de aproximadamente R$ 8 
milhões de reais; 
 
b) a COMLURB apresentou, em seu Ativo Circulante, a Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa, no valor de R$ 4 milhões e 280 mil reais, sofrendo um aumento de 86%, sendo R$ 
211 mil reais referentes a créditos junto à Secretaria Municipal de Educação e R$ 4 milhões e 
70 mil reais junto aos demais clientes; 
 
c) já a RIOURBE informou que o saldo de R$ 165 milhões e 960 mil reais, relativo a Provisões 
para Riscos e Contingências no Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, é composto por: 
questionamentos na área cível (R$ 89 milhões e 800 mil reais), na área trabalhista (R$ 636 mil 
reais), débitos de R$ 68 milhões de reais com impostos e contribuições na esfera federal e 
dívidas de R$ 7 milhões e 520 mil reais com o IPTU.  Importante registrar que a referida 
empresa realizou despesas sem prévio empenho, contrariando o disposto no art. 60 da Lei nº 
4.320/64 e também no art. 114 do RGCAF, num valor total de R$ 769 mil reais. 
 
d) finalmente, em função da realização das Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro, em 2016, a 
EMPRESA OLÍMPICA NACIONAL, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, criada pela Lei 5.272, de 07 de junho de 2011 sob a forma de Sociedade Anônima de 
capital fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, menciona, em notas explicativas às 
Demonstrações Contábeis, que o prejuízo líquido apresentado de R$ 302 mil reais foi motivado 
basicamente pela apropriação das Provisões Trabalhistas. 
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VII.1. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 Conforme se sabe, o art. 212 da Constituição Federal obriga os Municípios a aplicarem, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, um mínimo de 25% de sua receita 
resultante de Impostos, inclusive as provenientes de Transferências.  Ressalte-se que o não 
cumprimento da obrigação constitucional sujeita o Município à intervenção do Estado, conforme 
art. 35, inciso III da Constituição Federal, bem como ao não recebimento de transferências 
voluntárias, conforme art. 25, parágrafo 1º, inciso IV, alínea “b” da LRF. 
 Na obtenção desse índice, a SME vinha, ao longo dos anos, computando valores 
referentes a despesas que, segundo a CAD, não poderiam ser computadas para os fins do 
art.212 da CF e art.70 da LDB.  Entre esses referidos valores, pode-se destacar: 
 
a) despesas com o Ensino Estadual: o fato de ser uma despesa com previsão de ressarcimento 
por terceiros a torna indevida na base de cálculo da MDE, pois não representa esforço efetivo do 
Município, não podendo ser computada para os fins dos referidos arts. 212 da CF e.70 da LDB.  
Logo, surge a necessidade de exclusão destas despesas do cálculo da MDE de 2012, conforme 
já decidido por esta Corte no processo 40/1687/2011 (Contas de 2010), bem como no processo 
40/2403/2012 (Contas de 2011). 
 
b) Contas de Gestão de 2004: foi identificada a inclusão da Gratificação do Sistema Municipal de 
Assistência Social no cálculo da MDE. Esta Corte decidiu, então, que a citada despesa não 
compõe a base de cálculo do art. 212 da CF. 
 
c) Contas de Gestão de 2011: alcançou outras parcelas recebidas pelas Assistentes Sociais 
lotadas na SME, conforme identificado pela Secretaria Municipal de Administração: vencimentos, 
décimo terceiro, férias, adicional por tempo de serviço, cartão alimentação/refeição, cartão 
natalino, salário família e auxílio-transporte, além de contribuições previdenciárias.  Estas 
despesas não compõem a base de cálculo da MDE. 
 
 Face ao exposto, e novamente considerando o caput do art. 212 da Constituição 
Federal, o inciso IV do art.71 da LDB e com base nas decisões desta Corte, nos últimos oito 
exercícios examinados (Pareceres Prévios de 2004 a 2011), sugere-se, em relação aos três 
itens anteriores, a exclusão de R$ 6 milhões e 437 mil reais na base de cálculo da MDE em 
2012.  Assim, após as considerações constantes nos itens 6.1.1 a 6.1.9 da análise da CAD, o 
cálculo resumido das receitas e despesas a serem consideradas no cálculo estão expostas a 
seguir: 
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A - Receita  de Impostos e Transferências
B - Despesas

1) Secretaria Municipal dos Portadores de Deficiência -17.203.037,62
2) Ensino Estadual -10.174.982,10
3) Assistência  Social -6.437.849,74
4) Assistência Psicólogica -5.731.460,45
5) Alimentação -2.368.511,41
6) Despesas da SEDE da RIOURBE -636.469,77
7) Pagamento de contas d´água do Estado -117.197,04
8) Multa por atraso no pagamento de faturas -32.514,98

C - Total das Deduções (itens 1 até  8) -42.702.023,11

194.998,39

-42.507.024,72

F - Despesas Para Fins do Limite (B-D) 2.647.297.560

CGM = B/A *100% CAD = F/A*100%

25,68% 25,27%

D - Ajuste sugerido pe la  CAD (C + 9)

G - PERCENTUAL APLICADO EM 2012

2.689.804.584,91

II - EXAME DA CAD

9)Incorporação de valor à base de cálculo (Restos a Pagar deduzidos pela CGM)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 2012

I - BASE DE CÁLCULO DO ANEXO X  PUBLICADO PELA CGM

10.474.979.654

 
 
 Os dados ajustados permitem obter o percentual de 25,27%, atendendo, assim, o 
percentual mínimo exigido por lei. 
 
 Há, ainda, outros temas relevantes relacionados à MDE que merecem destaque, entre 
os quais ressaltam-se: 
 
a) despesas com a gestão das Vilas Olímpicas: no exame das Contas de Governo referentes ao 
exercício de 2008, esta Corte expediu uma recomendação que procurava estabelecer um 
percentual da despesa da SMEL que fosse alocado na SME proporcionalmente à utilização das 
Vilas Olímpicas Municipais, pelos alunos matriculados nas unidades escolares da Rede Pública 
Municipal de Ensino.  A execução orçamentária da despesa da Secretaria Municipal de 
Educação, no que tange aos valores incluídos na MDE, revelou a aplicação de, pelo menos, R$ 
50 milhões e 690 mil reais na gestão administrativa e esportiva de unidades esportivas (Vilas 
Olímpicas) e no projeto Rio Atleta Olímpico, em 2012, sendo que, de acordo com informação 
prestada pela 3ª IGE, os trabalhos tiveram início em 29/04/2013; 
 
b) bibliotecas públicas: o atendimento desenvolvido pelas Bibliotecas, segundo declarado pela 
SME, não se limita aos alunos do ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de 
ensino, pois atendem ao público do seu entorno, a pesquisadores particulares e institucionais, 
alunos de outras redes de ensino e, em especial, aos alunos da Rede Pública Municipal e as 
suas famílias.  Entretanto, de acordo com orientação da CAD, a despesa decorrente do 
atendimento ao público do entorno, pesquisadores particulares e institucionais e a alunos de 
outras redes de ensino não deve ser computadas na MDE ou custeadas com o FUNDEB, pois o 
atendimento, gerador da despesa computável para fins do cálculo do art.212 da CF, deve se 
limitar aos alunos da rede municipal de ensino, pessoal docente e demais profissionais da 
educação atuantes na mencionada rede e sua expressão monetária deve ser objetivamente 
identificada na execução orçamentária. 
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 Em função do descrito, esta Corte emitiu uma recomendação no Parecer Prévio sobre 
2011, contendo solicitação para que, na implantação da integração das bibliotecas públicas à 
Secretaria Municipal de Educação, a despesa resultante seja respaldada no atendimento 
exclusivo ao ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino.  Conforme 
resposta apresentada pela SME, o recomendado por esta Corte ainda não foi implantado, 
necessitando, segundo ela, de atuação conjunta com a CGM. 
 
 
VII.2. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 
 
 O art. 60, inciso XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal, com redação incluída pela Emenda Constitucional nº 53/2006, estabelece que o 
Município deverá destinar o mínimo de 60% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.  Os valores apresentados 
pela Prefeitura demonstraram que o referido percentual atingiu 71,28% de aplicação, ficando 
acima do mínimo constitucional para a destinação mínima do FUNDEB para o pagamento de 
professores. 
 
 
VII.3. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS 
 
 A Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/00, estabeleceu, para os Municípios, o 
percentual mínimo de 15% de impostos e transferências para aplicação em Ações e Serviços 
Públicos de Saúde - ASPS.  O quadro a seguir evidencia que o Município aplicou o percentual de 
22,97%: 
 

A - RECEITA B - DESPESA DIVULGADA PELA CGM

10.474.761.617,65  2.442.638.540,19                                                              

C - DEDUÇÃO DE RPNP CANCELADOS

-                                                                                       

D - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR 

36.232.336,49                                                                   

E - DESPESA NA BASE DE CÁLCULO (B-C-D)

2.406.406.203,70                                                              

APLICAÇÃO EM ASPS - EXERCÍCIO DE 2012

22,97%

F - PERCENTUAL APLICADO (E/A)%

 
 
 A CGM apurou o percentual de 23,25%, que difere do apurado pela CAD pelos motivos 
expostos a seguir: 
 
a) dedução dos Restos a Pagar Cancelados do montante relativo ao exercício em que foram 
inscritos.  A base para tal procedimento pode ser encontrada nos processos 40/1075/2009 
(Prestação de Contas de Governo – Exercício 2008) e 40/1775/2008 (Prestação de Contas de 
Governo – Exercício 2007). 
 



Processo: 40/1920/2013 

Data: 30/04/2013 Fls V 48 

 

 

Relatório e Parecer Prévio - Exercício de 2012 

 

 

b) de acordo com Parecer Prévio das Contas de 2011, o Plenário desta Corte de Contas 
estendeu o entendimento da exclusão da contribuição previdenciária suplementar às ASPS, 
recomendando que os valores utilizados para pagamento da contribuição previdenciária 
suplementar fossem excluídos da base de cálculo do mínimo constitucional a ser aplicado em 
ações e serviços públicos de saúde – ASPS. 
 
 
VII.4. DESPESA COM PESSOAL 
 
 A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou limites para as Despesas com Pessoal em 
percentuais da Receita Corrente Líquida, sendo de 60% para o Município (art. 19, inciso III), 
distribuídos em 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município e 54% para o 
Executivo (art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b”). 
 De acordo com o quadro a seguir, o total da Despesa com Pessoal Consolidado 
corresponde a 43,14% da Receita Corrente Líquida; já os gastos com o Poder Executivo, 
Câmara Municipal e Tribunal de Contas corresponderam a 40,69%, 1,66% e 0,79%, 
respectivamente, sobre a Receita Corrente Líquida, atendendo, portanto, aos limites previstos 
nos arts. 19, inciso III e 20, inciso III, alínea “b”, da LRF. 
 

Em R$ mil

EXECUTIVO CÂMARA TCM CONSOLIDADO

DESPESA BRUTA COM PESSOAL  (I) 9.068.591     268.154      127.381      9.464.126           
Pessoal Ativo 6.518.675     268.154      126.879      6.913.708           
Pessoal Inativo e Pensionistas 2.492.559     502             2.493.061           
Outras de Despesa de Pessoal decorrente de 
contratos de terceirização (art. 18 § 1° da LRF) 57.357          57.357                

DESPESAS NÃO COMPUTADAS  (art. 19, § 1º 
da LRF) (II) 2.541.728     1.192          68               2.542.988           

(-) Indenizações por Demissão e
 Incentivos à Demissão Voluntária 3.424            3.424                  
(-) Decorrentes de Decisão Judicial 18.473          18.473                
(-) Despesas de Exercícios Anteriores 32.131          1.192          68               33.391                

(-) Inativos e Pensinistas com Recursos 
Vinculados 2.487.700     2.487.700           

TOTAL DA DESPESA  COM PESSOAL  PARA 
FINS DE LIMITE
 (III) = (I) - (II) 6.526.863     266.962      127.313      6.921.138           

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 16.042.062   16.042.062 16.042.062 16.042.062         

% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM 
PESSOAL SOBRE A  RCL (V) = (III / IV)*100

40,69% 1,66% 0,79% 43,14%

Fonte:Prestação de Contas do Prefeito/Relatórios de Gestão Fiscal da CMRJ e TCMRJ

DESPESA COM PESSOAL
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VII.5. LIMITE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA 
 
 O inciso II do art. 7º da Resolução do Senado nº 43/2001 fixa o limite para o 
comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada em 
11,5% da Receita Corrente Líquida. 
 A CGM apurou o percentual de 5,35%, conforme o quadro a seguir, efetuando o cálculo 
de acordo com o inciso II do § 4º da Resolução do Senado nº 36/2009: 

R$

RCL - m édia anual previs ta até  2027 22.289.332.956       

M édia anual de  com prom e tim ento com  am ortização e  ju ros  até  2027 1.192.642.251         

% sobre  RCL 5,35%

Fonte: prestação de contas CGM  
 
 No entanto, conforme consta no subitem 8.5 de sua análise, a CAD apurou como média 
anual de comprometimento o índice de 5,57%, em razão de divergência na metodologia de 
cálculo.  O índice apurado atende ao limite estabelecido pela Resolução do Senado Federal. 
 
VII.6. INCENTIVO À CULTURA 
 
 A Lei nº 5.362/2012, Lei Orçamentária Anual – LOA, fixou em seu art. 17 os limites para 
aplicação do incentivo fiscal à cultura, previsto na Lei nº 1.940/92: mínimo de 0,35% e máximo 
de 1% da arrecadação do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS, cumprindo assim 
o previsto no §2º do art. 1º da Lei nº 1.940/92. 
 O Município do Rio de Janeiro publicou as seguintes informações a respeito deste item: 
 

ARRECADAÇÃO ISS 4.292.250.472   
Incentivos Fiscais Concedidos 29.592.250        

Pe rce ntual Aplicado 0,69%  
 
 Os valores acima permitem concluir que o Município cumpriu, no exercício de 2012, o 
limite mínimo fixado na lei orçamentária anual para concessão de incentivos fiscais a projetos 
culturais. Do total da despesa empenhada com incentivos fiscais, foram efetivamente liquidados 
R$ 21 milhões e 811 mil reais (73,71%) até 31/12/2012. 
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VIII.1. COMPOSIÇÃO DO SALDO 
 
 Dívida Ativa Tributária são os créditos de propriedade da Fazenda Pública, provenientes 
de obrigação legal relativa a tributos e respectivos valores adicionais, tais como multas e juros. 
Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os oriundos de 
empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou 
natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas 
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, 
reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem como os 
créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, 
aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais (Lei Federal n.º 
4.320, art. 39, § 2º). 
 As variações ocorridas no exercício de 2012 estão demonstradas a seguir: 
 

R$  M il
AJUST. 
EX ERC. 
ANTER.

ATUALIZAÇÃO INSCRIÇÃO
BAIXA POR 

PAGAM ENTO

BAIXA POR 
CANCEL./ALT

ER.
TOTAL

31/12 /2 0 12

IPTU 17 .1 63 .158 -199 2 .199 .62 3 517 .998 356 .551 -281 .830 2 .079 .041 19 .242 .19 9

ISS 13 .5 17 .278 0 1 .451 .60 7 757 .614 75 .077 -42 .806 2 .091 .338 15 .608 .61 6

IVVC 2 75.370 0 31 .42 1 0 46 -264 31 .111 306 .48 1

ITBI 1 18 .060 0 15 .08 9 8 .013 6 .535 -488 16 .079 134 .13 9

DIVERSOS 1 .4 22 .463 197 204 .13 4 93 .004 343 .816 -47 .845 -94 .326 1 .328 .13 7

TOTAL INSCRITO 32 .4 96 .329 -2 3 .901 .87 4 1 .376 .629 782 .025 -373 .233 4 .123 .243 36 .619 .57 2

Provisão -4 .8 84 .614 -1 .113 .86 3 -5 .998 .47 7
Pa rc e lam . do  Exerc íc io -3 13 .365 62 .320 -251 .04 5

TOTAL CONS TANTE NO 
PATRIMÔNIO DA ADM . 
DIRETA

27 .2 98 .350 30 .370 .05 0

MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO 2012

3 1 /12 /2011

Fo n te : C GM  cálcu lo s  SGC E/CA D  
 
 Conforme observado no gráfico a seguir, a participação mais significativa no total inscrito 
da dívida, em 31/12/2012, correspondia ao IPTU, com 52,55%, seguido pelo ISS, com 42,62%; 
juntas, estas espécies tributárias representam 95,17% dos créditos. 

Participação no Saldo da Dívida

52,64%

42,07%

5,29%

52,56%

41,89%

5,55%

52,82%

41,60%

5,59%

52,55%

42,62%

4,83%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

IPTU ISS Outros

2009 2010 2011 2012  
 
 A evolução do saldo da Dívida Ativa do Município no período 2008/2012 revela um 
crescimento real de 30,63%, sendo que os valores correntes foram atualizados utilizando-se 
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como indexador a variação do IPCA-E de 5,77%, publicado pelo IBGE no período.  A 
comparação apenas dos exercícios de 2011 e 2012 corresponde a um incremento de 6,54%.  No 
que se refere à evolução da Dívida Ativa, discriminada por natureza tributária e não tributária, o 
IPTU e o ISS, representam as espécies tributárias mais expressivas, revelando um crescimento, 
respectivamente, de 33,53% e 30,27%, no período compreendido entre 2008 e 2012. 
 
 
VIII.2. DÍVIDA ATIVA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
 
 No Balanço Patrimonial Consolidado do Município, os valores inscritos em Dívida Ativa 
que tenham como sujeito passivo órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta 
municipal devem ser eliminados do grupo da Dívida Ativa, uma vez que se trata de crédito do 
Município contra o próprio Município. 
 No Balanço Patrimonial Consolidado de 2012, foram eliminados apenas os valores 
referentes à Dívida Ativa lançada contra a COMLURB (IPTU – R$ 2 milhões e 700 mil reais e 
ISS – R$ 657 milhões e 200 mil reais) e os créditos objeto de parcelamento com previsão de 
recebimento durante o exercício de 2012, que foram reclassificados no Ativo Realizável à Curto 
Prazo (R$ 251 milhões de reais). Assim, no Balanço Patrimonial Consolidado consta o saldo de 
R$ 35 bilhões e 700 milhões de reais na conta contábil Créditos Realizáveis à Longo Prazo – 
Dívida Ativa, conforme quadro a seguir. 
 

Espe cifica çã o V a lor

Ba la nço ADM INIS TRAÇÃO DIRETA 36.619.572

(- )P a rce la m e ntos 251.045

(= )S ub-to ta l 36.368.527

AJUS TES 659.892

     IP TU 2.715

         CO M LURB 2.715

     IS S 657.177

         CO M LURB 657.177

(= ) Ba la nço Conso l ida do 35.708.635

Fo n te  C GM , cálcu lo s  C A D

Da dos pa ra  Conso lida çã o 2012               R$ m il

 
 
 No entanto, com base nas informações extraídas da inspeção ordinária realizada pela 
CAD, em março de 2013, pode-se afirmar que existem outros valores de dívida ativa lançados 
contra órgãos e entidades integrantes da Administração Direta ou Indireta municipal, que não 
foram eliminados das demonstrações consolidadas do Município.  Tal eliminação não foi 
realizada devido à ausência de sinergia entre o órgão de Controle do Ativo (PGM) e o órgão de 
Controle Interno (CGM). Em decorrência disso, as eliminações para fins de consolidações foram 
executadas pelo órgão de Controle Interno baseadas nos valores contabilizados no passivo 
dessas Entidades, provocando demonstrações contábeis incorretas. 
 Com objetivo de corrigir esta impropriedade que, como constatado, resulta em uma 
avaliação acima do valor real do ativo consolidado do Município, é recomendável que a PGM em 
sinergia com a SMF, proceda a ajustes no sistema da dívida ativa, especialmente no cadastro do 
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IPTU - M AIORES CERTDÕES-2012 R$ M il
IM ÓVEL QUANTIDADE VALOR

INSCRIÇÃO CONTRIBUINTE CDAs INSCRITO
085 25669 Es pó lio  de  Ab ílio  Soares  de  Souza 30 2 .881 .633  43 ,58   
058 56711 Es pó lio  de  Ab ílio  Soares  de  Souza 17 2 .611 .690  39 ,50   
296 35802 Parqu es  Tem á ticos  S /A 15 180 .436     2 ,73      
131 76318 Itanhangá  Go lf C lub 23 174 .445     2 ,64      
120 70314 C a ixa  Previd .dos  Fu ncioná rios .do  Banco  d o  Bras il 13 153 .226     2 ,32      
298 71803 Pas qua le  Mauro 8 87 .475        1 ,32      
300 59489 Parg im  Em pree nd im en tos  e  pa rtic ipações  S /A 9 67 .401        1 ,02      
120 70330 Sendas  S /A 9 65 .359        0 ,99      
136 67274 C ia . H o té is  Pa lace 2 61 .693        0 ,93      
75100 92 Man oe l d a  Silva  Abre u 35 59 .278        0 ,90      

030 91493 Fund ação  Ge tú lio  Va rgas 22 56 .699        0 ,86      
44853 30 C ia . Bras ile ira  de  D is tribu ição 9 55 .691        0 ,84      
54462 57 C ia  Sayonará  In dus tria l 19 53 .984        0 ,82      
45418 27 C ia . C on fiança  Indus tria l 10 53 .706        0 ,81      

192 29756 An ton io  Sa lvador (Es po lio ) 18 48 .979        0 ,74      
Tota is 23 9 6 .611 .69 4 100 ,00 

Fonte : PGM

%

IPTU, a fim de que todas as Certidões de Dívida Ativa – CDAs, que tenham como sujeito passivo 
Órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta, possam ser identificadas. 
 
VIII.3. CANCELAMENTOS DE INSCRIÇÕES 
 O cancelamento da inscrição em Dívida Ativa ocorre quando a PGM, a SMF ou o 
interessado, sempre por meio de processo administrativo devidamente fundamentado, requer a 
extinção da cobrança do referido débito. Em outras situações, a baixa pode ocorrer em 
decorrência de decisão judicial transitada em julgado. 
 Pode-se constatar, ao analisar o quadro a seguir, que os cancelamentos sempre tiveram 
uma participação expressiva nas baixas da Dívida Ativa, com média de 34% dos valores 
cancelados de 2008-2012 (desconsiderando-se, para fins do cálculo o exercício de 2009). Em 
2009, este percentual chegou a 51,23% em função do cancelamento de R$ 200 milhões e 600 
mil reais ocorrido na espécie tributária do ITBI, apresentando, naquele ano, uma situação 
atípica. 
 

EXERCÍCIO
CANCELA M ENT OS

(A)
PAGAM ENT OS

 (B)
T OT AL

(C) = (A )  + (B)
%

(D) = (A )  / (C )

2008 204.335 354.253 558.588 36,58%

2009 379.026 360.830 739.856 51,23%

2010 173.264 469.233 642.497 26,97%

2011 329.031 502.783 831.814 39,56%

2012 373.233 782.025 1.155.258 32,31%

Fon te : CGM  - valo re s  atu aliz ado s  p e lo  IPCA -E

BAIXA S DA DÍV IDA AT IV A - R$ m il

     PART IC IPA Ç ÃO DOS C A NC EL AM ENT OS NA S BAIXA S DA  D ÍV IDA AT IV A

 
 
VIII.4. COMPOSIÇÃO DO SALDO – POR DEVEDORES 
 
 A CAD, em março de 2013, em inspeção ordinária realizada na Procuradoria Geral do 
Município, obteve a relação dos 15 maiores devedores do IPTU (por inscrição imobiliária) e da 
Dívida Avulsa (ISS), tendo sido apresentada a situação abaixo: 
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ISS - M AIORES CERTIDÕES - 2 01 2 R$  M IL
Ce rtidão Qua ntida de

de VALOR
Ce rtidões Contr ibuinte INSCRITO

1 0/1 66 4 8 5 /2 0 06 1 2 In frae ro Cobra nç a  Judic ia l 1.8 31 .93 1 2 4,5 6    
1 0 /0 02 3 8 3 /2 0 08 2 C o m lu rb Cobra nç a  Judic ia l 8 14 .54 6 1 0,9 2    
1 0 /0 02 9 6 3 /2 0 05 5 U N IMED  R J Cobra nç a  Judic ia l 7 73 .06 6 1 0,3 6    
1 0 /0 15 6 0 9 /1 9 96 3 9 AIS-As s o cia çã o  p a ra  In ve s tim e n to  Socia l Cobra nç a  Judic ia l 7 02 .72 2 9,4 2      
1 0 /0 04 1 8 2 /2 0 08 4 JOC KEY C L U B BR ASILE IR O Cobra nç a  Judic ia l 6 26 .16 0 8,3 9      
1 0 /0 05 6 5 1 /2 0 06 6 BB Ad m in is . D e  Ativo s  e  Va lo res  Mo b il iá rios Cobra nç a  Judic ia l 6 10 .22 0 8,1 8      
1 0 /2 11 4 2 0 /2 0 01 4 C a s a d a Mo e d a  d o  B ra s il - C MB Cobra nç a  Judic ia l 4 13 .49 4 5,5 4      
1 0 /0 24 8 5 1 /2 0 00 6 C o m p an h ia  D o ca s  d o  R io  d e  Ja n e iro Cobra nç a  Judic ia l 3 40 .31 6 4,5 6      
1 0 /0 01 6 2 1 /2 0 03 3 In te ru n io n  C a p ita l iza çã o  SA Cobra nç a  Judic ia l 2 71 .63 5 3,6 4      
1 0 /0 05 8 0 2 /2 0 10 3 GEAP Fu n d açã o  d e  Se g u rid a d e Socia l Cobra nç a  Judic ia l 2 20 .86 4 2,9 6      

  1 0 /1 50 4 9 2 /2 0 08 1 22 Ba n co  d o  B ra s il S /A Cobra nç a  Judic ia l 2 14 .02 9 2,8 7      
  1 0 /1 42 6 9 9 /2 0 05 1 7 C a ixa  Eco n o m ica  Fe d e ra l-C EF Cobra nç a  Judic ia l 1 71 .24 3 2,3 0      

1 0 /1 63 7 3 5 /2 0 06 2 ED S Ele tro n ic D a ta  Sys te m  d o  B ra s il L tda Cobra nç a  Judic ia l 1 65 .89 0 2,2 2      
1 0 /1 43 9 5 3 /2 0 07 1 C a s a d a Mo e d a  d o  B ra s il - C MB Cobra nç a  Judic ia l 1 63 .85 1 2,2 0      

  1 0 /0 26 8 6 7 /1 9 98 8 Em p re s a  B ra s ile ira  de  C o rre ios  e  Te le g ra fo s Cobra nç a  Judic ia l 1 40 .06 6 1,8 8      
2 34 7 .46 0 .0 3 3   1 0 0,0 0  

Fo n te : PGM  

TOTAIS

Pr inc ipa l S itua ç ã o %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observando-se o referido quadro, fica constatado que a soma dos valores informados 
acima de R$ 14 bilhões e 100 milhões de reais dos maiores devedores do IPTU e ISS 
corresponde a 38,5% do montante de R$ 36 bilhões e 600 milhões de reais, inscrito em Dívida 
Ativa. 
 
VIII.5. PROVISÃO PARA PERDAS 

 
 O fraco desempenho da arrecadação da dívida ativa com relação ao estoque registrado 
nas demonstrações contábeis do Município justificaram as recomendações constantes dos 
Pareceres Prévios referentes às Prestações de Contas dos exercícios de 2002 a 2011, ou seja, 
da constituição de uma provisão contábil que reflita a expectativa da perda estimada para 
créditos de liquidação duvidosa, exprimindo a probabilidade da não realização de créditos do 
Município inscritos em Dívida Ativa, a fim de que o Patrimônio do ente não seja supervalorizado. 
 A análise das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2010 comprova que 
foi constituída a provisão contábil, no valor de R$ 4 bilhões e 880 milhões de reais, com base 
nas informações prestadas pela PGM através dos ofícios PG/GAB nºs 13/2010 e 16/2011, tendo 
a mesma sido atualizada, segundo o Ofício PG/GAB nº 024, de 14 de janeiro de 2013 para R$ 5 
bilhões e 830 milhões de reais. 
 Entretanto, segundo a análise procedida pela CAD, as informações trazidas pela PGM 
nos ofícios considerados pela CGM para a constituição da provisão, respectivamente, em 2010 e 
2012, não provêm, na verdade, de nenhum estudo mais abrangente sobre todo o estoque da 
dívida ativa, que tenha por finalidade o levantamento dos créditos considerados como de alta 
dificuldade de recuperação, mas sim de mera exemplificação de 05 (cinco) créditos que, 
segundo a PGM, seriam irrecuperáveis. 
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IX.1. DÍVIDA FLUTUANTE 
 
IX.1.1. RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 
 
 Considerando os dados consolidados, conforme quadro a seguir, o Poder Executivo 
responde por 98,58% do total dos valores inscritos em Restos a Pagar.  Deste percentual, 
71,79% são provenientes da Administração Direta e 26,79% da Administração Indireta. 
 Os Restos a Pagar Processados, isto é, aqueles cujo estágio de liquidação já foi 
percorrido, participam com 80,42% do total, o que significa dizer que, na data de encerramento 
do exercício, as compras foram entregues e os serviços contratados devidamente prestados, 
implicando em compromissos reconhecidos e atestados pelos Órgãos da Administração. 
 

R$ mil

Poder/Órgão RPP RPN Total %

EXECUTIVO 2.011.148 454.344 2.465.492 98,58%
ADM .DIRETA 1.365.511 429.976 1.795.487 71,79%

SMS 334.309 144.153 478.462 19,13%
SMO 407.442 17.829 425.271 17,00%
SME 310.510 87.661 398.171 15,92%
SMH 89.404 101.753 191.158 7,64%
OUTRAS 77.571 29.010 106.581 4,26%
SMCSP 50.649 23.436 74.086 2,96%

    CVL 57.011 6.147 63.157 2,53%
SMC 18.520 14.691 33.211 1,33%
SMAS 20.095 5.295 25.390 1,02%

ADM . INDIRETA 645.637 24.368 670.005 26,79%
       FUNPREVI 197.226 0 197.226 7,89%
       RIO-AGUAS 120.476 5.166 125.642 5,02%
       COMLURB 108.076 0 108.076 4,32%
       OUTRAS 43.146 6.850 49.996 2,00%
       CETRIO 40.844 0 40.844 1,63%
       RIOTUR 40.790 0 40.790 1,63%
       RIOURBE 31.732 8.004 39.736 1,59%
       GEO-RIO 29.339 3.515 32.854 1,31%
       GM-RI0 24.086 15 24.101 0,96%
       IPLANRIO 9.922 819 10.740 0,43%
LEGISLATIVO 103 35.434 35.537 1,42%

TOTAL 2.011.251 489.778 2.501.029 100,00%

% 80,42% 19,58% 100,00%
Fonte: RREO 2012  
 
 
 Adicionalmente, deve-se ressaltar que foi verificado pela CAD, no relatório FINCON 
FCONR09702 enviado pela CGM, por meio do Ofício nº 408, de 12/04/2013, que no exercício de 
2012 os saldos antigos dos Restos a Pagar Processados e Não Processados foram cancelados 
na forma prevista em lei. 
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IX.2. DÍVIDA CONSOLIDADA – LRF 
 
 Nos termos da LRF, a dívida consolidada corresponde ao 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 12 meses ou de prazo inferior a 12 meses cujas receitas tenham constado do 
orçamento.  Deve-se ressaltar, porém, que eventuais garantias concedidas (bem como suas 
contragarantias) e o estoque de precatórios anteriores a 5 de maio de 2000 não compõem a 
dívida consolidada.  O quadro abaixo demonstra a composição do saldo da dívida consolidada 
do Município: 
 

R$ mil

ADM INISTRAÇÃO ADM INISTRAÇÃO TOTAL

COM POSIÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA: DIRETA INDIRETA

CONTRATUAL 9.586.017                   331.094                        9.917.111                       

      Operações  de  Crédito Inte rnas  6.992.120                   

      Operações  de  Crédito Exte rnas 2.591.174                   

      Ce r tif Rec Dívida 2.722                          

      CEF 33.686                          

      CEHAB 104.931                        

      FUNPREVI 42.376                          

      Parce lam e nto IRPJ 44                                 

      Parce lam e nto PIS/COFINS 177                               

      Parce lam e nto CSLL 15                                 

      Parce lm ento INSS 32.535                          

      INSS não parce lado 73.735                          

      Parce lam e ntos  Cíve is 4.589                            

      Reconhecim ento de  dividas  forne ce dore s 39.005                          

PRECATÓRIOS PARCELADOS 25.529                        258                               25.787                            

DEPOSITOS LEI 10.819 718.038                      718.038                          

PROVISÕES 240                             725.804                        726.045                          

DÍVIDA CONSOLIDADA (se m  Funprevi) 10.329.825                 1.057.156                     11.386.981                     

91% 9% 100%

DEDUÇÕES 2.699.972                       

                  Disponibilidade de Caixa Bruta 4.268.055                     

                  Demais  Haveres Financeiros 245.537                        

                  (-) Restos a Pagar Processados (1.813.619)                    

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 8.687.009                       

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 16.042.062                     

% DCL / RCL 54,15%

Fonte: Balancetes das Adminis trações Direta e Indireta  
 
 No exercício de 2012 houve um incremento de 8,23% da dívida consolidada em relação 
ao exercício anterior, correspondente a R$ 865 milhões e 976 mil reais em valores nominais. 
Enquanto o montante da dívida da Administração Direta apresentou crescimento de 9,86%, 
constatou-se uma redução de 5,45% no saldo da dívida da Administração Indireta. 
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IX.3. DÍVIDA TOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
 Ao final do exercício 2012, a dívida total da Administração Direta municipal atingiu o 
montante de R$ 13 bilhões e 200 milhões de reais, sendo R$ 2 bilhões e 780 milhões de 
reais referentes à dívida flutuante (correspondente aos restos a pagar, serviços da dívida a 
pagar, depósitos e débitos de tesouraria) e R$ 10 bilhões e 420 milhões de reais relativos à 
dívida fundada ou consolidada. 
 A comparação entre a situação da Dívida da Administração Direta Municipal ao final dos 
exercícios 2011 e 2012 aponta um incremento nominal do endividamento na ordem de 10%, 
conforme quadro a seguir: 
 

R$ mil

Especificação 31/12/2011 31/12/2012
Var.

V ls . Abs .
Var.

%
Dívida Flutuante 2.468.846   2.784.438    315.592     12,78%
Dívida Fundada 9.487.374   10.425.428  938.054     9,89%

Contratual 8.755.703   9.583.295    827.592     9,45%
Inte rna 6.332.980   6.992.120    659.140     10,41%

CEF 217.017      314.841       97.824       45,08%
BNDES 149.514      486.072       336.558     225,10%
Dívida Renegociada (MP 2.185-35) 5.913.050   6.133.524    220.473     3,73%
Outras Dívidas Internas 53.399        57.684         4.284         8,02%

Exte rna 2.422.722   2.591.174    168.452     6,95%
BID 463.253      458.577       (4.677)       -1,01%
BIRD (Contrato 7942-BR) 1.959.469   2.132.598    173.129     8,84%

Outros  Itens  da Dívida Fundada 731.672      842.134       110.462     15,10%
TOTAL 11.956.220 13.209.866  1.253.646  10,49%

Fonte: Balanço Patrimonial da Adm. Direta e F/STM  
 
 Com participação de 91,9% da dívida fundada da Administração Direta, a dívida 
contratual sofreu um acréscimo de 9,45% no ano de 2012 que, em valores absolutos, equivalem 
a R$ 828 milhões de reais.  Tal acréscimo deveu-se, entre outros fatores, às liberações no ano 
relativas ao contrato de financiamento celebrado com o BNDES com vistas à execução do 
projeto Sistema BRT Transcarioca, que somaram R$ 326 milhões de reais. 
 
 
IX.4. DÍVIDA CONTRATUAL – RENEGOCIADA 
 
 O montante da dívida renegociada com o Governo Federal, no final de 2012, atingiu o 
montante de R$ 6 bilhões e 100 milhões de reais; tal valor correspondeu a 58,8% do montante 
total da dívida fundada da Administração Direta de R$ 10 bilhões e 400 milhões de reais.  Foi 
constatado pela CAD que, no exercício de 2012, houve um acréscimo nominal de 3,73% nesta 
categoria de compromisso, passando o valor de R$ 5 bilhões e 900 milhões de reais em 2011 
para os mencionados R$ 6 bilhões e 100 milhões de reais em 2012. 
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IX.5. COMPOSIÇÃO DA DESPESA 
 
 Com relação aos valores de realização da despesa com amortização, juros e outros 
encargos da dívida, pode-se afirmar que: 
  • O percentual de empenho da dívida, comparado com a despesa autorizada, foi 
equivalente a 98,99% nos Programas de Trabalho das dívidas interna e externa; 
  • Dos R$ 778 milhões e 700 mil reais pagos no exercício de 2012, R$ 279 
milhões e 800 mil reais referem-se a amortizações, R$ 491 milhões de reais a juros e R$ 7 
milhões e 900 mil reais a outros encargos sobre a dívida. 
 
 
IX.6. CAPACIDADE DE PAGAMENTO 
 
 Em setembro de 2012, foi publicada a Portaria nº 306, do Ministério da Fazenda, 
alterando os critérios e a metodologia a serem utilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
definidos anteriormente pela Portaria nº 89/97, para classificar os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios segundo sua situação financeira e capacidade de pagamento. 
 A fim de apurar a classificação da situação fiscal associada ao risco de crédito do 
Município, a CAD realizou diversos cálculos, de acordo com a aplicação da fórmula apresentada 
no art. 3º da Portaria nº 306/2012.  Conforme a metodologia da análise da capacidade de 
pagamento definida pela referida Portaria, o Município do Rio de Janeiro enquadrou-se na 
categoria B no exercício de 2012, que aponta uma situação fiscal forte e um risco de crédito 
baixo. Essa categoria atende a um dos requisitos dispostos no art. 8º daquela norma, 
necessários para que a capacidade de pagamento do Município seja atestada pela unidade da 
Secretaria do Tesouro Nacional-STN, a quem compete essa avaliação. 
 
 
IX.7. METAS FISCAIS 
 
IX.7.1. RESULTADO PRIMÁRIO 
 
 O resultado primário corresponde à diferença entre as receitas e despesas não 
financeiras registradas durante o exercício.  De acordo com a análise realizada pela CAD, a 
meta estipulada para o exercício de 2012 foi um déficit primário de R$ 1 bilhão e 500 milhões 
de reais, enquanto que, ao final do exercício, observou-se déficit de R$ 1 bilhão e 900 milhões 
de reais, provocando, assim, uma variação desfavorável em relação à meta de R$ 455 milhões 
de reais.  O não atingimento da meta foi influenciado tanto pela insuficiência na arrecadação da 
receita primária prevista, como pelas incorporações ao Orçamento de 2012, que acarretaram 
uma execução de despesa primária superior à fixada na Lei Orçamentária Anual-LOA daquele 
exercício. 
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IX.7.2. RESULTADO NOMINAL 
 
 O resultado nominal é a variação no período da dívida fiscal líquida, que corresponde ao 
saldo da dívida consolidada líquida (dívida consolidada com a dedução do ativo disponível e dos 
haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados), somado às receitas de 
privatização, deduzidos os passivos reconhecidos decorrentes de déficits ocorridos em 
exercícios anteriores. 
 A estimativa feita na Lei Orçamentária Anual-LOA previa um aumento do endividamento 
de R$ 1 bilhão e 520 milhões de reais; entretanto, o resultado alcançado foi de R$ 1 bilhão e 
860 milhões de reais, provocando uma variação desfavorável de R$ 340 milhões de reais.  
Após consulta realizada pela CAD, a Superintendência do Tesouro Municipal informou que a 
meta de resultado nominal estabelecida em meados de 2011 na LOA não contemplava, para 
apuração da dívida consolidada líquida, a exclusão dos restos a pagar processados na dedução 
do ativo disponível e dos haveres financeiros. Essa mudança de critério somente ocorreu em 
dezembro de 2011, tendo sido constatada também nas Contas do Exmo. Sr. Prefeito daquele 
exercício. 
 A variação negativa de R$ 2 bilhões e 650 milhões de reais, observada entre as 
deduções previstas na lei orçamentária e o saldo constante no relatório resumido de execução 
orçamentária de 2012, deveu-se, basicamente, ao impacto da retirada dos restos a pagar 
processados, que não foram considerados quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual 
relativa ao ano de 2012. 
 
 Já quanto à variação de R$ 757 milhões de reais entre o montante estimado e o saldo 
da Dívida Consolidada apurada no exercício, a  mencionada Superintendência do Tesouro 
Municipal apontou que se deveu especificamente às rubricas de Provisão para Riscos e 
Contingências e Empréstimos e Financiamentos, cujos pagamentos foram previstos pelos 
gestores de diversas entidades e não ocorreram. 
 
 
IX.7.3. PRECATÓRIOS JUDICIAIS 
 
 Os bens públicos têm a característica da impenhorabilidade, motivo pelo qual impõe-se 
que a execução contra a Fazenda Pública tenha um rito especial, tratado nos arts. 730 e 731 do 
Código de Processo Civil, por meio de precatórios. 
 Com relação à execução orçamentária dos precatórios no exercício de 2012, restou 
evidenciado que foram realizados 85,93% do previsto, tendo sido efetivamente pagos 99,86% do 
total realizado.  Em 31 de dezembro de 2012, as demonstrações contábeis apresentavam um 
valor de R$ 56 milhões e 300 mil reais à conta de precatórios judiciais, sendo que o quadro 
abaixo especifica a responsabilidade pelo pagamento de precatórios por Entidade de Direito 
Público Municipal: 
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   Curto Prazo Longo Prazo      Total

 Adm inis tração Dire ta (PGM ) 29.006                   25.381                    54.387              

 Adm inis tração Indire ta 1.990                     -                          1.990                

    Fundação Parques Jardins 28                          -                          28                     

    Planetário 100                        -                          100                   

    Previ-Rio (FUNPREVI) 1.862                     -                          1.862                

    TOTAL CONSOLIDADO 30.996                   25.381                    56.377              

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado

Entidades  de  Dire ito Público Municipal - Precatór io s  Judiciais

                 R$ mil

 
 
 Com relação ao parcelamento dos precatórios, que tem seu fundamento na Emenda 
Constitucional nº 62/2009, de 09/12/2009, foi constatado, durante inspeção ordinária realizada 
pela CAD na PGM em março de 2013, que o valor devido pelo Município referente a precatórios 
parcelados ao final do exercício de 2012 era de R$ 25 milhões de reais e que ocorreram 
pagamentos que totalizaram R$ 6 milhões e 700 mil reais e que o saldo devedor ficou em R$ 
22 milhões e 900 mil reais. 
 Pode-se ainda destacar, em relação ao parcelamento de precatórios, que o Supremo 
Tribunal Federal concluiu, em 14/03/2013, o julgamento pela procedência das ações de 
inconstitucionalidade que questionaram o novo regime de pagamento de precatórios instituído 
pela Emenda Constitucional 62/2009; face ao exposto, cabe assinalar que a forma de 
pagamento dos precatórios ainda restantes ao final do exercício de 2012 poderá sofrer alteração 
no exercício de 2013, em virtude dos efeitos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade 
constante da Emenda Constitucional acima mencionada. 
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 Esta Corte emitiu Parecer Prévio favorável à aprovação das contas relativas ao exercício 
de 2011, de responsabilidade do Prefeito Eduardo da Costa Paes, com 32 (trinta e duas) 
recomendações.  Neste item, com objetivo de avaliar o empenho da Administração em sanar as 
deficiências reveladas no exame de exercícios anteriores, foram analisadas as respectivas 
recomendações, levando-se em conta os dados obtidos durante as inspeções ordinárias 
realizadas pela CAD, as informações recebidas das Inspetorias Gerais e da Assessoria de 
Informática – TCMRJ (fls. 07/29) e os esclarecimentos prestados pelas jurisdicionadas, através 
dos seguintes processos:  

 
• CGM – processos 40/008310/2012 e 40/000309/2013; 
 
• SMU – processo 40/008483/2012; 
 
• SMH – processo 40/000152/2013; 
 
• SMTE – processo 40/000446/2013; 
 
• SMTR – processo 40/000532/2013; 
 
• RIOLUZ – processo 40/000555/2013; 
 
• SMF – processo 40/000558/2013; 
 
• CVL – processo 40/000648/2013; 
 
• COMLURB – processo 40/000649/2013; 
 
• SMO – processo 40/000831/2013; 
 
• CET-RIO – processo 40/000964/2013; 
 
• SMPD – processo 40/000972/2013; 
 
• SMA – processo 40/000973/2013; 
 
• PREVI-RIO – processo 40/001036/2013; 
 
• SMEL – processo 40/001508/2013; 
 
• SMS – processo 40/001509/2013; 

• SME – processo 40/001510/2013. 
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RECOMENDAÇÕES 2011 
PROCESSO 

40/002403/2012 
ANÁLISE REINC. OBSERVAÇÕES 

1. Que sejam observadas as 
exigências previstas no art. 
14 da Lei Complementar 
101/00 - LRF (subitens 
1.6.2 e 9.32);  AF  

A SMF afirmou que observa o artigo 14 da 
LRF e esclareceu o requerido pela equipe em 
inspeção realizada no último mês de março. 

Para validação das informações prestadas, 
no entanto, será necessário o exame de 
demonstrativos próprios a serem solicitados 
em inspeção futura.  

2. Que sejam adotadas as 
providências cabíveis para a 
revisão dos termos do 
Convênio SME 277/2010, 
em virtude do exposto pela 
3ª Inspetoria Geral às  
fls. 35 e pela 6ª Inspetoria 
Geral às  
fls. 77 (subitem 1.8.1); 

NA  

A SME alegou, em documento datado de 
25/01/2013, constante às fls. 04 do processo 
40/1510/2013, que a subvenção do 
Município está de acordo com o Decreto nº 
32.842/2010 e que, em todos os processos 
em tramitação nesta Corte, constam 
planilhas que subsidiaram os processos de 
prestação de contas. A Secretaria enviou, 
ainda, cópia de diversas planilhas, que 
atenderiam às solicitações formuladas. 

A 3ª IGE informou, no entanto, em 
10/04/2013 (fls. 12v/13 do p. p.), que as 
devidas providências ainda não haviam sido 
atendidas pela Secretaria, como registrado 
no processo 40/004005/2011.  

A 6ª IGE acrescentou, às fls. 25 do p. p., que 
foi celebrado novo convênio (nº 08/2012) 
em 27/02/2012 e informou que as questões 
levantadas serão decididas no processo 
40/002655/2012, em tramitação nesta Corte. 

3. Que o Poder Executivo 
adote providências no 
sentido de serem 
observados os preços 
praticados no mercado, 
face ao apontado pela  
3ª Inspetoria Geral às f. 36 
(subitem 1.8.1);  AF  

A SME apresentou diversas razões para a 
adoção de nova modalidade de 
gerenciamento das unidades de educação 
infantil e alegou que o valor de contratação 
de firma prestadora de serviço é superior ao 
de entidades conveniadas porque àquele se 
somam vários outros benefícios não 
concedidos por estas (fls. 11/14 do processo 
40/1510/2013). 

A 3ª IGE informou, às fls. 13 do p. p., que os 
respectivos processos com sobrepreço se 
encontram sobrestados. 

Não foram relatadas pelas demais 
Inspetorias situações semelhantes 
observadas no exercício de 2012. 
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RECOMENDAÇÕES 2011 
PROCESSO 

40/002403/2012 
ANÁLISE REINC. OBSERVAÇÕES 

4. Que o Poder Executivo 
adote as providências para 
que sejam evitadas as 
impropriedades apontadas 
pela  
4ª Inspetoria Geral, nos 
contratos de gestão 
celebrados pela SMSDC 
com várias Organizações 
Sociais (OS), conforme fls. 
52/54, (subitens 1.8.1 e 
9.23 );  

AF  

A SMS alegou, às fls. 02/04 do processo 
40/1509/2013, que a implantação de modelo 
de gestão de saúde com a participação de 
Organizações Sociais é recente, demandando 
eventuais adaptações e correções, mas citou 
como providências já adotadas a 
determinação de ressarcimento aos cofres 
públicos, a compensação de gasto indevido 
em repasse efetuado, a rescisão de 
contratos e a redução de valor pago por 
unidade de saúde. 

Nesse sentido, a 4ª IGE, às fls. 15v do p. p.,  
informou que foi programada para o 
presente exercício inspeção ordinária com 
objetivo de analisar o Contrato nº 73/2011, 
cujo objeto trata da prestação de serviço de 
consultoria para avaliação e revisão do 
modelo de gestão adotado pelo Município 
por meio de parcerias com as Organizações 
Sociais. 

5. Que o Poder Executivo 
estabeleça referenciais 
técnicos mais precisos para 
os elementos mínimos que 
devem compor os projetos 
básicos, tanto em licitações 
de obras públicas, quanto 
para concessões de serviços 
públicos precedidos de 
obras públicas, de forma 
que se garanta o pleno 
cumprimento dos 
elementos mínimos 
impostos pela Lei Geral de 
Licitações, conforme 
exposto pela 7ª Inspetoria 
Geral às  
fls. 81/82 (subitem 1.8.1);  

NA  

A SMO argumentou no processo 
40/831/2013 que busca instruir os processos 
de licitação de forma a caracterizar a obra 
ou serviços com precisão adequada. 

A 7ª IGE, no entanto, às fls. 26/26v do p. p., 
informou que, apesar de ter sido detectada 
alguma melhora no exercício de 2012, nem 
todos os projetos se apresentaram 
satisfatórios e sugeriu a reiteração da 
presente recomendação. 

6. Que o Poder Executivo 
adote maior rigor quando 
do registro de preços e 
respectivas adesões, com a 
indispensável verificação 
dos preços praticados no 
mercado, conforme exposto 
pela Assessoria de 
Informática - ASI às fls. 
83/84 (subitens 1.8.1 e 
9.31); 

AA  

Às fls. 02 do processo 40/973/2013, a SMA 
mencionou que, de acordo com o  Decreto 
nº 36.567/2012, a CGM fiscalizará os preços 
constantes das Atas de Registro de Preço 
vigentes. 

A ASI, às fls. 27 do p. p., constatou que, 
com a publicação do referido Decreto, o 
Poder Executivo adotou maior rigor na 
matéria em questão, identificando que 
diversas Atas foram suspensas. 
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RECOMENDAÇÕES 2011 
PROCESSO 

40/002403/2012 
ANÁLISE REINC. OBSERVAÇÕES 

7. Que o Poder Executivo 
adote as providências 
cabíveis para o 
ressarcimento ao erário dos 
valores liberados com a 
finalidade de pagamento de 
dívidas relativas à casa 
própria e de dívidas 
bancárias (Decreto nº 
28.362/07), e que não 
tiveram a sua destinação 
comprovada, conforme 
apontado nos subitens 
1.8.2 e 9.42; 

NA 
desde 

2010 

Às fls. 02 do processo 40/973/2013, a SMA 
informou que encaminharia processo 
administrativo à PGM, formulando consulta, 
com o objetivo de orientar o atendimento à 
presente recomendação. 

A 5ª IGE, às fls. 16 do p. p., informou que 
até o momento não há qualquer outro 
elemento a acrescentar, visto que o processo 
que trata da matéria (40/1658/2009) 
encontra-se tramitando nesta Corte de 
Contas sem alteração da decisão anterior. 

8. Que seja evitada a utilização 
dos recursos da Secretaria 
Municipal de Educação para 
pagamentos de dívidas de 
diversos órgãos municipais, 
bem como de organizações 
e empresas não 
pertencentes à 
administração pública 
municipal (subitem 1.8.3); 

AF  

A CVL ressaltou, às fls. 04 do processo 
40/648/2013, que o 2º Instrumento de 
Transação, celebrado em 28/09/2012, não 
possui cláusula de reconhecimento de 
débitos do Estado com o Município, 
referentes à utilização das escolas municipais 
no período noturno pela Secretaria Estadual 
de Educação. Quanto aos demais valores 
não pertencentes à administração municipal, 
mencionou que no referido Termo consta 
cláusula relativa às diferenças apuradas no 
acordo efetuado em 28/12/2010. 

No relatório de inspeção do último mês de 
março (em fase de revisão), a equipe da 
CAD  sugeriu incluir no escopo da inspeção a 
ser realizada no segundo semestre deste 
exercício a análise de todos os termos 
celebrados e os impactos decorrentes. 

9. Que as despesas com 
recursos oriundos das 
multas de trânsito atendam 
ao disposto no art. 320 do 
Código Nacional de Trânsito 
(subitens 2.9.2 e 9.25); 

AA  

A SMTR acatou a presente recomendação. 

Como exposto no subitem 2.9.2 e observado 
pela 6ª IGE em auditoria operacional, não 
houve, no exercício de 2012, aplicação em 
desacordo com a legislação. 
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RECOMENDAÇÕES 2011 
PROCESSO 

40/002403/2012 
ANÁLISE REINC. OBSERVAÇÕES 

10. Que os recursos da 
Contribuição para Custeio 
do Serviço de Iluminação 
Pública - COSIP sejam 
destinados apenas às 
despesas amparadas pela 
Lei  
nº 5.132/2009 (subitem 
2.9.3); 

NA  

A RIOLUZ informou, às fls. 02 do processo 
40/555/2013, que foi providenciada a 
reclassificação da despesa, através de 
remanejamento orçamentário entre fontes 
de recurso e acrescentou que, no exercício 
de 2013, as despesas serão executadas em 
fonte de recurso do Tesouro.  

Como exposto nos subitens 4.4.2 e 4.4.3, 
independentemente da fonte de recurso 
utilizada, a despesa executada não deve ser 
incompatível com a finalidade do Fundo 
Especial de Iluminação Pública - FEIP, o que, 
no entanto, continuou ocorrendo no 
exercício de 2012. 

11. Que seja efetuado o 
ressarcimento ao Fundo 
Especial de Iluminação 
Pública – FEIP, das 
despesas apontadas no 
subitem 2.9.3, que não se 
enquadram na definição de 
serviço de iluminação 
pública prevista no 
Parágrafo único do art. 1º 
da Lei nº 5.132/2009; 

NA  

A RIOLUZ alegou, às fls. 02 do processo 
40/555/2013,  que o valor repassado pelo 
Tesouro foi superior ao das despesas 
apontadas, o que tornaria desnecessário o 
ressarcimento.  

Como exposto nos subitens 4.4.2 e 4.4.3, no 
entanto, os recursos do Tesouro que 
ingressam no FEIP também devem ser 
utilizados em despesas compatíveis com a 
finalidade do Fundo.  

12. Que o Fundo de 
Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho do 
Município do Rio de Janeiro 
– FUNDET, Fundo Especial 
Projeto Tiradentes - FEPT, 
Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – 
FMDU, o Fundo Municipal 
Antidrogas – FMAD, o 
Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse 
Social – FMHIS, Fundo 
Municipal para Atendimento 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FMDCA e 
Fundo Municipal do Idoso – 
FMI cumpram suas 
diretrizes e finalidades 
básicas estabelecidas em 
suas leis de criação (item 4 
e subitem 9.5); 

NA 
desde 

2006 

A CVL informou, às fls. 04 do processo 
40/648/2013, que, embora o relatório 
conclusivo do Grupo de Trabalho criado pelo 
Decreto nº 34.584, de 10/10/2011, conste 
no processo 13/000411/2012, o Sr. Prefeito 
solicitou a complementação dos dados 
relativos à execução orçamentária do 
exercício de 2012, uma vez que a análise só 
abrangia o primeiro semestre. 

Até o momento, no entanto, não houve 
recebimento na CAD de nenhuma das 
versões do referido relatório. 
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RECOMENDAÇÕES 2011 
PROCESSO 

40/002403/2012 
ANÁLISE REINC. OBSERVAÇÕES 

13. Que as avaliações atuariais 
do FUNPREVI contemplem 
as recomendações 
efetuadas em inspeções 
realizadas pelo TCMRJ, 
principalmente no que se 
refere à adoção de 
hipóteses e ao cálculo da 
COMPREV (subitem 4.1.3); 

AF  

Os esclarecimentos prestados pelo PREVI-
RIO serão analisados em conjunto com a 
avaliação atuarial – 2012, solicitada em 
inspeção realizada no último mês de março. 

 

14. Que seja providenciado o 
registro no Passivo do valor 
de R$ 78 milhões e  
203 milhões, 
aproximadamente, em 
obediência aos Princípios 
Contábeis da Competência 
e Oportunidade, enunciados 
na Resolução CFC  
nº 750/1993, alterada pela 
Resolução  
nº 1.282/2010 (subitem 
4.2.2); 

AF  

De acordo com os esclarecimentos prestados 
pela CGM às fls. 640/641 do Anexo I deste 
processo foi encaminhado processo à PGM 
para que sejam informadas eventuais ações 
judiciais movidas pelas empresas, em função 
de dívidas não pagas pela SMSDC, bem 
como avaliação jurídica da cada ação e seu 
valor. 

A CAD continuará acompanhando o tema em 
inspeção futura. 

15. Que seja regularizada a 
situação do FMDU e 
providenciada a 
incorporação do FMH pelo 
FMHIS (subitens 4.6 e 
9.37); 

NA 
desde 

2010 

A informação prestada pela CVL foi a mesma 
da recomendação nº 12. 

16. Que seja elaborado um 
plano de medidas 
financeiras para 
reestruturação e 
pagamento das dívidas das 
empresas (subitens 5.1 e 
9.18); 

NA 
desde 

2008 

A CVL informou, às fls. 05 do processo 
40/648/2013, que foi concedido prazo de 
prorrogação para conclusão dos trabalhos do 
Grupo criado pelo Decreto nº 34.585, de 
10/10/2011.  

Como mencionado na análise do exercício 
anterior, o prazo, inicialmente previsto, era 
de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 
publicação do referido Decreto 
(11/10/2011). Não foi informado pela CVL o 
novo prazo concedido. 



Processo: 40/1920/2013 

Data: 30/04/2013 Fls V 69 

 

 

Relatório e Parecer Prévio - Exercício de 2012 

 

 

RECOMENDAÇÕES 2011 
PROCESSO 

40/002403/2012 
ANÁLISE REINC. OBSERVAÇÕES 

17. Que o Poder Executivo 
realize estudo sobre o 
crescimento do 
endividamento das 
empresas públicas e 
sociedades de economia 
mista, que se revela 
preocupante, bem como 
sobre a viabilidade de 
alteração da forma jurídica 
dessas entidades (subitens 
5.1 e 9.19); 

NA 
desde 

2008 

A informação prestada pela CVL foi a mesma 
da recomendação anterior. 

18. Que sejam observadas as 
decisões desta Corte sobre 
a apuração do percentual 
mínimo de aplicação na 
Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino, 
conforme subitens 6.1 e 
9.1.2.19; 

NA 
desde 

2004 

A SME alegou, à fls. 16/17 do processo 
40/1510/2013, que o objeto da presente 
recomendação se enquadraria nas 
atribuições da CGM. 

Mesmo sem o pronunciamento desta, como 
demonstrado no subitem 6.1, não foram 
observadas as decisões proferidas.  

19. Que o valor alocado na 
SME com o atendimento 
nas creches sob a 
supervisão da SMPD 
demonstre a realidade, 
conforme apontado no 
subitem 6.1.7; 

NA  

O pronunciamento da SMPD de que todos os 
gastos foram precedidos de fixação 
orçamentária e de que foi observada a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação não 
atende à presente recomendação, como 
exposto no subitem 6.1.1. 

20. Que o percentual de 
gastos alocados na SME 
com o atendimento 
educacional complementar 
oferecido nas Vilas 
Olímpicas Municipais, 
exclusivamente aos alunos 
matriculados nas unidades 
escolares da Rede Pública 
Municipal de Ensino 
demonstre a realidade, 
conforme apontado no 
subitem 6.1.11; 

AF  

Apesar do pronunciamento da SMEL (fls. 03 
do processo 40/1508/2013) acerca da 
implantação do Sistema de Gestão de Vilas 
Olímpicas (GEST-VO), esta Corte, no 
processo 40/003518/2012, decidiu pela 
realização, no presente exercício, de 
inspeção conjunta da 3ª e da 4ª IGE para 
melhor avaliar a situação, como exposto 
pelas respectivas Inspetorias às fls. 12 v e 
15v. do p. p. 
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RECOMENDAÇÕES 2011 
PROCESSO 

40/002403/2012 
ANÁLISE REINC. OBSERVAÇÕES 

21. Que na implantação da 
integração das bibliotecas 
públicas à Secretaria 
Municipal de Educação, a 
despesa resultante, para 
fins de MDE, seja 
respaldada no atendimento 
exclusivo ao ensino 
fundamental e educação 
infantil da rede municipal 
de ensino (subitem 6.1.13); 

NA  

A SME informou às fls. 12 do processo 
40/1510/2013, que considera necessária a 
adoção de procedimentos conjuntos com a 
CGM para estabelecer um parâmetro de 
identificação das despesas que não sejam 
voltadas exclusivamente para a Rede de 
Ensino. 

Não houve pronunciamento da CGM. 

Como exposto no subitem 6.1.11.5, continua 
não sendo possível segregar os valores 
apresentados. 

22. Que seja providenciada 
alteração do Anexo I da Lei 
nº 5.300/2011 para que os 
limites lá estipulados 
reflitam o valor 
correspondente a 35% da 
folha de ativos da Educação 
e da Saúde (subitem 
6.1.15); 

AF  

A PREVI-RIO esclareceu, às fls. 02/04 do 
processo 40/1036/2013, que não há 
proporção a ser observada entre o valor da 
despesa com contribuição patronal 
suplementar e a  folha de ativos de cada 
área e foi ao encontro da conclusão do 
Parecer da Procuradoria Especial deste 
Tribunal no processo 40/001669/2011 de 
que o vetor finalístico da referida despesa é 
a manutenção do equilíbrio atuarial do 
FUNPREVI. 

Porém, conforme exposto no subitem 
6.1.11.1 a questão será reavaliada quando 
do recebimento do estudo mencionado no 
voto nº 613/2013. 

23. Que seja adotado o 
procedimento prescrito no § 
5º do art. 69 da Lei de 
Diretrizes e Base - LDB, a 
fim de que os recursos da 
MDE sejam repassados 
automaticamente à 
Secretaria Municipal de 
Educação (subitens 6.1.16 e 
9.10); 

NA 
desde 

2007 

A SMF alegou, às fls. 10 do processo 
40/558/2013, que o orçamento da SME é 
disponibilizado para pronta execução no 
início de cada exercício e que a criação de 
conta-corrente específica não garantirá a 
execução do orçamento necessário ao 
cumprimento dos percentuais determinados. 

Como exposto no subitem 6.1.11.2,  
o objetivo do dispositivo legal mencionado, 
de garantir, financeiramente, recursos para 
Educação, continua sendo descumprido. 

24. Que os valores utilizados 
para pagamento da 
contribuição previdenciária 
suplementar sejam 
excluídos da base de 
cálculo do mínimo 
constitucional a ser aplicado 
em ações e serviços 
públicos de saúde – ASPS 
(subitem 6.3.2); 

NA  

Apesar dos argumentos apresentados pela 
CVL, a decisão proferida por esta Corte em 
relação aos gastos com Educação, com base 
em Parecer da Procuradoria Especial, foi 
estendida aos gastos com Saúde, conforme 
Prestação de Contas do Prefeito do exercício 
anterior (subitem 6.3.2). 



Processo: 40/1920/2013 

Data: 30/04/2013 Fls V 71 

 

 

Relatório e Parecer Prévio - Exercício de 2012 

 

 

RECOMENDAÇÕES 2011 
PROCESSO 

40/002403/2012 
ANÁLISE REINC. OBSERVAÇÕES 

25. Que, a partir do exercício 
de 2012, as despesas 
realizadas com a remoção 
de resíduos sólidos não 
sejam incluídas como ações 
e serviços públicos de 
saúde, conforme inciso VI 
do art. 4º da Lei 
Complementar 141/2012 
(subitem 6.3.3); 

AA  

A SMS, às fls. 04/05 do processo 
40/1509/2013 argumentou que as despesas 
identificadas correspondiam a ações de 
limpeza e asseio desenvolvidas nas unidades 
de saúde, não se tratando, portanto, de 
limpeza urbana. 

Os esclarecimentos prestados pela Secretaria 
já haviam sido obtidos em inspeção ordinária 
e considerados procedentes. 

26. Que o Poder Executivo 
proceda aos ajustes no 
sistema da dívida ativa, a 
fim de que todas as 
Certidões de Dívida Ativa - 
CDAs que tenham como 
sujeito passivo órgãos 
integrantes da 
Administração Direta ou 
Indireta possam ser 
identificadas para fins de 
consolidação das 
demonstrações contábeis 
(subitens 7.1.2 e 9.30); 

NA 
desde 

2009 

A CGM informou que a PGM havia prestado 
esclarecimentos através do processo 
11/502212/2013 (Prestação de Contas do 
Ordenador - exercício 2012), que ainda não 
ingressou nesta Corte. 

Em inspeção realizada neste último mês de 
março pela CAD, a equipe observou a 
recomendação não foi atendida. 

27. Que a PGM elabore 
avaliação criteriosa dos 
créditos inscritos em dívida 
ativa, efetuando a 
valoração dos mesmos, 
classificando-os de acordo 
com o grau de dificuldade 
de sua recuperação, a fim 
de que a provisão contábil 
já constituída possa ser 
anualmente atualizada com 
base em parâmetros mais 
consistentes (subitens 7.3.4 
e 9.41); 

AP  

Da mesma forma que na recomendação 
anterior, a CGM informou que a PGM havia 
prestado esclarecimentos através do 
processo 11/502212/2013 (Prestação de 
Contas do Ordenador - exercício 2012), que 
ainda não ingressou nesta Corte.  

Em inspeção realizada neste último mês de 
março pela CAD, a equipe considerou que a 
presente recomendação foi atendida 
parcialmente porque a atualização não 
contemplou a totalidade dos créditos e ainda 
não foi realizado um estudo mais abrangente 
sobre todo o estoque da dívida ativa. 

28. Que seja observado o 
disposto no  
§ 1º do art. 126 da Lei 
207/80 (subitem 8.1.1); 

AA  

A CGM informou que foram cancelados todos 
os Restos a Pagar Processados dos 
exercícios de 2003 a 2006.  

Como exposto no subitem 8.1.2, a 
informação prestada foi confirmada. 
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RECOMENDAÇÕES 2011 
PROCESSO 

40/002403/2012 
ANÁLISE REINC. OBSERVAÇÕES 

29. Que seja observado o 
disposto no  
art. 187 do Decreto 
15.350/96 (subitem 8.1.1); PO  

A CGM informou que o Decreto 
nº 36.352/2012 excluiu os parágrafos 1º e 
2º do artigo 187 do Decreto  
nº 15.350/1996, ficando estabelecida no 
artigo 185 deste e no artigo 126 da Lei nº 
207/1980 a vigência dos Restos a Pagar. 

Como exposto no 8.1.2, a informação 
prestada foi confirmada. 

30. Que se envidem esforços 
para solucionar a questão 
relativa à carência de 
professores (subitem 9.4 e 
fls. 38 do p.p.); 

NA 
desde 

2004 

A SME informou às fls. 32/33 do processo 
40/1510/2013 ter investido na convocação 
de banco de aprovados de concursos em 
vigência, na formação de novos bancos de 
candidatos, por intermédio de concursos e 
na mobilização para criação de novos 
cargos. Quanto à dupla regência, 
argumentou que se trata de estratégia de 
fundamental importância para assegurar a 
rotina das unidades escolares, não 
permitindo a interrupção das atividades 
planejadas.  

Às fls 13v do pp. a 3ª IGE informou que, em 
relação ao exercício de 2011, o percentual 
de escolas do 2º segmento em que existiam 
disciplinas sem aula em 2012 se manteve 
inalterado (38,97%). Registrou, ainda, que, 
em 93,84% das escolas visitadas, havia 
professores com dupla regência, ante o 
percentual de 99%, verificado no exercício 
de 2011. 

31. Que se envidem esforços 
para solucionar as 
imperfeições detectadas 
pela 3ª Inspetoria Geral em 
seu Programa de Visitas às 
Unidades da Rede Municipal 
de Ensino –  
2º Segmento (subitem 9.22 
e fls. 38/40 do p.p.); 

NA  

A SME às fls. 35 do processo 40/1510/2013 
informou que continua envidando esforços 
para sanar as impropriedades observadas, 
através da utilização de recursos do Sistema 
Descentralizado de Pagamento, do Programa 
Conservando Escolas e das Obras de 
Reformas nas Unidades Escolares e ressaltou 
que 60,70% das fragilidades já foram 
sanadas, 10,30% se encontram em 
execução e 29% foram programadas para 
execução. 

Porém, a 3ª IGE, às fls. 12/12v do p.p., 
informou que “em relação às escolas 
consideradas precárias, houve um acréscimo 
de 20% para 25,64%, quando comparados 
os exercícios de 2011-2012. Quanto às 
escolas consideradas boas, houve uma 
retração de 24,8% para 15,8%, no mesmo 
período”. 
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PROCESSO 
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32. Que seja aprimorado o 
planejamento das obras 
públicas, a fim de evitar sua 
paralisação conforme 
comentado pela  
2ª Inspetoria Geral 
(subitem 9.24 e  
fls. 26/31 do p.p.). 

NA 
desde 

2008 

A SMO às fls. 02 do processo 40/831/2013  
informou que está tomando todas as 
medidas para aprimorar o planejamento das 
obras e apresentou considerações sobre os 
pontos indicados pela 2ª IGE. 

A SMH às fls. 02 do processo 40/152/2013 
informou que as obras realizadas, além de 
estarem situadas em áreas de índice elevado 
de violência, envolvem diversas questões 
que repercutem na execução dos contratos.  

Às fls. 09/11 do pp. constam os contratos 
com obras suspensas no exercício de 2012, 
relacionados pela 2ª IGE.  

 
 Legenda: 
REINC. - reincidência 
AA – recomendação atendida ou argumentos acatados 
AP – recomendação atendida parcialmen te 
AF – recomendação demanda análise futura 
NA – recomendação não atendida 
PO – perda do objeto 
 

Constatou-se, assim, que 56% das recomendações não foram atendidas, 25% 
demandam análise futura para verificação do atendimento, 3% perderam objeto, 3% foram 
atendidas parcialmente e somente 13% foram plenamente atendidas. 
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 Em cumprimento ao disposto no inciso I, do § 4°, do art. 1°, da Deliberação n° 142/2002, 
a CAD efetuou a análise preliminar das Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder 
Executivo, referentes ao exercício financeiro de 2012, para subsidiar a apreciação e a emissão 
de Parecer Prévio por esta Corte de Contas.  A referida análise foi inicialmente encaminhada ao 
Sr. Secretário Geral de Controle Externo que, após analisar o processo, assim se manifestou: 

 
  “Cuida o presente de Relatório da CAD para subsidiar o Parecer Prévio das 
Contas de Gestão – Exercício 2012 do Prefeito Eduardo da Costa Paes, a ser emitido pelo 
Plenário desta Corte, conforme preconizado no art.88, Inciso I, da Lei Orgânica do Município do 
Rio de Janeiro, art.3º, Inciso I, da Lei 289/91 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município 
e art.184 do Regimento Interno do TCMRJ, aprovado pela Deliberação nº 183, de 12 de 
setembro de 2011. 
 A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento elaborou minuciosa análise da Gestão 
em pauta através dos resultados obtidos em Inspeções Ordinárias, Visitas Técnicas, além da 
revisão processual e dos resultados apurados pelas demais Inspetorias Gerais que formam a 
SGCE. 
 As Inspetorias sobreditas e a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento exercem a 
ação fiscalizadora de maneira interligada, coligindo informações importantes, pontos e fatos 
relevantes que possam vir a influenciar esta análise. 
 
(...) 
 Em suas considerações finais, a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
apresenta pontos que, a critério do Plenário, podem demandar providências por parte do Poder 
Executivo, entre as quais podemos destacar: 

• Que se envidem esforços para solucionar a questão relativa à carência de médicos e 
demais profissionais da área de saúde; 

 
• Que os atos de fixação de proventos de aposentadorias e pensões observem o disposto 

na Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei Federal nº 10.887/2004 e na decisão 
proferida por esta Corte no processo 05/5159/2004; 

 

• Que a Secretaria Municipal de Fazenda aprimore os controles e procedimentos relativos 
à concessão e manutenção de renúncia de receita, bem como implemente 
mecanismos de estudo e avaliação, sob a ótica socioeconômica, de forma a 
possibilitar a análise da efetividade das mesmas; 

 

• Que o Município efetue o pagamento ao FUNPREVI dos valores previstos no Termo de 
Cessão de Uso dos imóveis mencionados no subitem 4.1.2.2.2; 

 

• Que os recursos do FEIP sejam destinados apenas às despesas amparadas pela Lei nº 
5.132/2009 e que seja efetuado o ressarcimento dos gastos apontados nos subitens 
4.4.2, 4.4.3, que não se enquadram na definição de serviço de iluminação pública; 
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• Que o Poder Executivo atente para o crescimento do endividamento das Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista; 

 

• Que sejam observadas as decisões desta Corte sobre a apuração do percentual mínimo 
de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e que os recursos sejam 
repassados automaticamente à Secretaria Municipal de Educação; 

 

• Que na implantação da integração das Bibliotecas Públicas à Secretaria Municipal de 
Educação, a despesa resultante, para fins de MDE, seja respaldada no atendimento 
exclusivo ao ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino; 

 

• Que a PGM proceda aos ajustes no sistema da dívida ativa, a fim de que todas as 
certidões que tenham como sujeito passivo órgãos integrantes da Administração 
Direta ou Indireta possam ser identificadas para fins de consolidação das 
demonstrações contábeis, bem como que seja elaborada uma avaliação criteriosa 
dos créditos inscritos em dívida ativa, efetuando a valoração dos mesmos, 
classificando-os de acordo com o grau de dificuldade de sua recuperação, a fim de 
que a provisão contábil já constituída possa ser anualmente atualizada com base em 
parâmetros mais consistentes; 

 

• Que o Poder Executivo estabeleça referenciais técnicos mais precisos para os 
elementos mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em licitações de 
obras públicas, quanto para concessões de serviços públicos precedidos de obras 
públicas, de forma que se garanta o pleno cumprimento dos elementos mínimos 
impostos pela Lei Geral de Licitações; 

 

• Que o Poder Executivo adote as providências cabíveis para o ressarcimento ao erário 
dos valores liberados em cumprimento ao Decreto nº 28.362/07 e que não tiveram a 
sua destinação comprovada; 

 

• Que se envidem esforços para solucionar a questão relativa à carência de professores e 
as questões relativas à infraestrutura das escolas, tendo em vista o acréscimo da 
quantidade de escolas consideradas precárias pela 3ª Inspetoria Geral em suas 
visitas técnicas e 

 

• Que seja aprimorado o planejamento das obras públicas, a fim de evitar sua paralisação 
conforme comentado pela 2ª Inspetoria Geral. 

 
 Destarte, s.m.j. desta Corte, entendemos que a Prestação de Contas em tela poderá 
obter parecer prévio favorável, sem prejuízo de que seja consignada a necessidade da adoção 
de providências listadas pela CAD no item “Considerações Finais”, às fls. 244/246.” 
 
 



Processo: 40/1920/2013 

Data: 30/04/2013 Fls V 77 

 

 

Relatório e Parecer Prévio - Exercício de 2012 

 

 

 Posteriormente, após a manifestação do Corpo Instrutivo desta Corte de Contas, a 
Procuradoria Especial, através do Sr. Procurador Francisco Domingues Lopes, apresentou seu 
parecer em relação às Contas de Gestão do Exercício de 2012, com o seguinte posicionamento: 
 
  “Vem ao exame desta Procuradoria a Prestação de Contas de Gestão do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 do Sr. Prefeito Eduardo Paes. 
  Em caráter preliminar, cabe registrar que a Prestação de Cintas foi remetida ao 
E. Tribunal no prazo estabelecido no art. 107, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Rio de 
Janeiro. 
(....) 
  A matéria foi objeto de criterioso e acurado exame por parte da competente e 
operosa Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, a quem não escapou, como de hábito, 
qualquer ponto que merecesse a devida análise técnica. 
  Nas considerações finais da referida análise (fls. 244/246) a CAD conclui que as 
constatações decorrentes da análise efetuada permitem sugerir ao Plenário que, como parte 
integrante do Parecer Prévio a ser emitido, seja destacada a necessidade de adoção, por parte 
do Município, de 23 providências, que relaciona. 
  O Secretário-Geral de Controle Externo, transcrevendo as recomendações que 
reputa mais importantes (fls.248/250), conclui por entender “que a Prestação de Contas em tela 
poderá obter parecer prévio favorável, sem prejuízo de que seja consignada a necessidade da 
adoção de providências listadas pela CAD no item !Considerações Finais, às fls.244/246.” 
  Louvado em tais análises técnicas e por entender que a legislação aplicável foi 
respeitada, opino pela emissão de parecer prévio à aprovação das contas do Sr. Prefeito 
Eduardo Paes, relativas ao período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 
2012, adotando como recomendações as sugestões da CAD de fls. 244/246, ressalvadas as 
responsabilidades de ordenadores de despesas, inclusive da Administração Indireta e 
Fundacional, em atos e contratos ainda não examinados pelo E. Tribunal. 
    
     É o parecer.” 
 
 
 Após as manifestações do Corpo Instrutivo e da Procuradoria Especial, ambos 
acordando pela emissão de Parecer Prévio favorável às Contas de Gestão do Exercício de 2012, 
e com base no percuciente relatório apresentado pela Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento – CAD, que aproveito para enaltecer nesta oportunidade, passo à elaboração 
de meu VOTO referente às mencionadas Contas de Gestão. 
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 Em face do exposto, VOTO no sentido da emissão de parecer favorável à aprovação das 
Contas de Gestão da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro referentes ao exercício de 2012, 
tendo como responsável o Sr. Eduardo da Costa Paes, ressalvando as responsabilidades dos 
ordenadores de despesas e demais responsáveis, cujas contas dependam de julgamento por 
parte desta Colenda Corte. 
 
 Cumpre destacar que, conforme observado no item X, muitas recomendações 
relacionadas ao exercício de 2011 não foram atendidas, total ou parcialmente, tendo outras 
ficado sem o devido esclarecimento, impossibilitando, assim, uma análise mais completa por 
parte desta Corte de Contas.  Dessa maneira, tais pontos devem ser reiterados com os devidos 
ajustes à situação encontrada em 2012, conforme exposto a seguir: 
 
1. Que se envidem esforços para solucionar a questão relativa à carência de médicos e demais 
profissionais da área de saúde (subitens 1.8 e fls.15/15v da análise da CAD.); 
 
2. Que os atos de fixação de proventos de aposentadorias e pensões observem o disposto na 
Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei Federal nº 10.887/2004 e na decisão proferida por 
esta Corte no processo 05/5159/2004 (subitem 1.8 e fls. 16/18 da análise da CAD.); 
 
3. Que sejam atendidas as recomendações relacionadas ao abono permanência, conforme 
decisão proferida no processo 40/6200/2011 (subitem 1.8 e fls. 20 da análise da CAD); 
 
4. Que a Secretaria Municipal de Fazenda aprimore os controles e procedimentos relativos à 
concessão e manutenção de renúncia de receita, tendo em vista as fragilidades apontadas no 
subitem 2.5.3.2 da análise da CAD; 
 
5. Que o Município do Rio de Janeiro implemente mecanismos de estudo, avaliação, 
implementação e acompanhamento das renúncias de receitas, por área de fomento, sob a ótica 
socioeconômica, de forma a possibilitar a análise da efetividade das mesmas (subitem 2.5.3.3 da 
análise da CAD ); 
 
6. Que o Município efetue o pagamento ao FUNPREVI dos valores previstos no Termo de 
Cessão de Uso dos imóveis mencionados no subitem 4.1.2.2.2 da referida análise; 
 
7. Que os recursos do FEIP sejam destinados apenas às despesas amparadas pela Lei nº 
5.132/2009 (subitens 4.4.2, 4.4.3 e 9.10 da análise da CAD); 
 
8. Que seja efetuado o ressarcimento ao Fundo Especial de Iluminação Pública – FEIP, das 
despesas apontadas nos subitens 4.4.2, 4.4.3 da análise da CAD, que não se enquadram na 
definição de serviço de iluminação pública prevista no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
5.132/2009; 
 
9. Que o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro – 
FUNDET, Fundo Especial Projeto Tiradentes - FEPT, Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano – FMDU, o Fundo Municipal Antidrogas – FMAD, o Fundo Municipal de Habitação de 
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Interesse Social – FMHIS, Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FMDCA e Fundo Municipal do Idoso – FMI cumpram suas diretrizes e finalidades 
básicas estabelecidas em suas leis de criação (item 4 e subitens 9.12 e 9.15 da análise da CAD); 
 
10. Que o Poder Executivo providencie a regulamentação do Fundo Municipal Antidrogas – 
FMAD, tendo em vista o exposto no subitem 4.7 da mesma análise; 
 
11. Que o Poder Executivo realize estudo sobre o crescimento do endividamento das Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista, que se revela preocupante, bem como sobre a 
viabilidade de alteração da forma jurídica dessas entidades (subitens 5.1, 9.16 e 9.17 da análise 
da CAD); 
 
12. Que sejam observadas as decisões desta Corte sobre a apuração do percentual mínimo de 
aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme subitens 6.1.1 a 6.1.9, 9.18 e 
9.19 da análise da CAD; 
 
13. Que seja adotado o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da LDB, a fim de que os 
recursos da MDE sejam repassados automaticamente à Secretaria Municipal de Educação 
(subitens 6.1.11.2 e 9.23 da referida análise); 
 
14. Que na implantação da integração das Bibliotecas Públicas à Secretaria Municipal de 
Educação, a despesa resultante, para fins de MDE, seja respaldada no atendimento exclusivo ao 
ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino (subitens 6.1.11.5 e 9.21 da 
análise da CAD); 
 
15. Que os valores utilizados para pagamento da contribuição previdenciária suplementar não 
sejam incluídos na base de cálculo do mínimo constitucional a ser aplicado em ações e serviços 
públicos de saúde – ASPS (subitem 6.3.2 da análise da CAD); 
 
16. Que a PGM proceda aos ajustes no sistema da dívida ativa, a fim de que todas as CDAs que 
tenham como sujeito passivo órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta possam ser 
identificadas para fins de consolidação das demonstrações contábeis (subitens 7.1.2 e 9.26 da 
análise da CAD); 
 
17. Que a PGM elabore avaliação criteriosa dos créditos inscritos em dívida ativa, efetuando a 
valoração dos mesmos, classificando-os de acordo com o grau de dificuldade de sua 
recuperação, a fim de que a provisão contábil já constituída possa ser anualmente atualizada 
com base em parâmetros mais consistentes (subitens 7.3.5 e 9.27 da mesma análise); 
 
18. Que sejam adotadas as providências cabíveis para a revisão dos termos dos Convênios 
SME 277/2010 e 08/2012, em virtude do exposto pela 3ª Inspetoria Geral às fls. 12v/13 e pela 6ª 
Inspetoria Geral às fls. 25 (subitem 9.2 da análise da CAD); 
 
19. Que o Poder Executivo estabeleça referenciais técnicos mais precisos para os elementos 
mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em licitações de obras públicas, quanto 
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para concessões de serviços públicos precedidos de obras públicas, de forma que se garanta o 
pleno cumprimento dos elementos mínimos impostos pela Lei Geral de Licitações, conforme 
exposto pela 7ª Inspetoria Geral às fls. 26/26v (subitem 9.5 da análise da CAD ); 
 
20. Que o Poder Executivo adote as providências cabíveis para o ressarcimento ao erário dos 
valores liberados com a finalidade de pagamento de dívidas relativas à casa própria e de dívidas 
bancárias (Decreto nº 28.362/07), e que não tiveram a sua destinação comprovada, conforme 
apontado no subitem 9.7 da mencionada análise; 
 
21. Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à carência de professores 
(subitem 9.30 e fls. 13/13v da análise da CAD); 
 
22. Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à infraestrutura das escolas, 
tendo em vista o acréscimo da quantidade de escolas consideradas precárias pela 3ª Inspetoria 
Geral (subitem 9.31 e fls. 12/12v da análise da CAD); 
 
23. Que seja aprimorado o planejamento das obras públicas, a fim de evitar sua paralisação 
conforme comentado pela 2ª Inspetoria Geral (subitem 9.32 e fls. 08/11 da análise da CAD). 
 
24. Que seja encaminhado, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, os estudos 
detalhados que irão subsidiar a nova análise desta Corte de Contas, quanto à inclusão da 
contribuição suplementar como gastos em MDE, conforme solicitado no processo 40/2205/2013. 

 
 
 
 
 

Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 
 
 
 
 

JAIR LINS NETTO 
Conselheiro-Relator 
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 O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, em cumprimento ao 
disposto no art. 71 da Constituição Federal, no art.124, § 3º da Constituição Estadual, na 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 04 de 1991 e nos arts. 88, Inciso I da Lei Orgânica 
do Município do Rio de Janeiro e 29, § 3º da Lei Municipal nº 289, de 25 de novembro de 1981, 
alterada pela Lei Complementar nº 82, de 16 de janeiro de 2007, e: 
 
 CONSIDERANDO que as Contas de Gestão do exercício financeiro de 2012 estão 
constituídas pela documentação prevista na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e no 
art. 211 da Lei Municipal nº 207, de 19 de dezembro de 1980, ratificada pela Lei Complementar 
nº 01, de 13 de setembro de 1990, e demais disposições legais atinentes aos processos de 
prestação de contas, e que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como a 
Demonstração das Variações Patrimoniais espelham a posição orçamentária, econômico-
financeira e patrimonial em 31 de dezembro de 2012; 
 
 CONSIDERANDO que as informações do Corpo Instrutivo e o parecer da douta 
Procuradoria Especial, com as devidas recomendações constantes dos autos, não apontam 
irregularidades ou impropriedades capazes de comprometer a exatidão das contas; 
 
 CONSIDERANDO que ficam ressalvadas de quitação as eventuais responsabilidades 
dos ordenadores de despesas e demais responsáveis pelos bens e valores do Município, cujas 
contas pendem de julgamento por este Tribunal, 
 
 É DE PARECER que as Contas relativas ao exercício de 2012, de responsabilidade do 
Exmo. Sr. Prefeito, Sr. Eduardo da Costa Paes, estão em condições de serem aprovadas pela 
Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, adotadas as recomendações a seguir: 
 
1. Que se envidem esforços para solucionar a questão relativa à carência de médicos e demais 
profissionais da área de saúde (subitens 1.8 e fls.15/15v da análise da CAD.); 
 
2. Que os atos de fixação de proventos de aposentadorias e pensões observem o disposto na 
Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei Federal nº 10.887/2004 e na decisão proferida por 
esta Corte no processo 05/5159/2004 (subitem 1.8 e fls. 16/18 da análise da CAD.); 
 
3. Que sejam atendidas as recomendações relacionadas ao abono permanência, conforme 
decisão proferida no processo 40/6200/2011 (subitem 1.8 e fls. 20 da análise da CAD); 
 
4. Que a Secretaria Municipal de Fazenda aprimore os controles e procedimentos relativos à 
concessão e manutenção de renúncia de receita, tendo em vista as fragilidades apontadas no 
subitem 2.5.3.2 da análise da CAD; 
 
5. Que o Município do Rio de Janeiro implemente mecanismos de estudo, avaliação, 
implementação e acompanhamento das renúncias de receitas, por área de fomento, sob a ótica 
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socioeconômica, de forma a possibilitar a análise da efetividade das mesmas (subitem 2.5.3.3 da 
análise da CAD ); 
 
6. Que o Município efetue o pagamento ao FUNPREVI dos valores previstos no Termo de 
Cessão de Uso dos imóveis mencionados no subitem 4.1.2.2.2 da referida análise; 
 
7. Que os recursos do FEIP sejam destinados apenas às despesas amparadas pela Lei nº 
5.132/2009 (subitens 4.4.2, 4.4.3 e 9.10 da análise da CAD); 
 
8. Que seja efetuado o ressarcimento ao Fundo Especial de Iluminação Pública – FEIP, das 
despesas apontadas nos subitens 4.4.2, 4.4.3 da análise da CAD, que não se enquadram na 
definição de serviço de iluminação pública prevista no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
5.132/2009; 
 
9. Que o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro – 
FUNDET, Fundo Especial Projeto Tiradentes - FEPT, Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano – FMDU, o Fundo Municipal Antidrogas – FMAD, o Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social – FMHIS, Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FMDCA e Fundo Municipal do Idoso – FMI cumpram suas diretrizes e finalidades 
básicas estabelecidas em suas leis de criação (item 4 e subitens 9.12 e 9.15 da análise da CAD); 
 
10. Que o Poder Executivo providencie a regulamentação do Fundo Municipal Antidrogas – 
FMAD, tendo em vista o exposto no subitem 4.7 da mesma análise; 
 
11. Que o Poder Executivo realize estudo sobre o crescimento do endividamento das Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista, que se revela preocupante, bem como sobre a 
viabilidade de alteração da forma jurídica dessas entidades (subitens 5.1, 9.16 e 9.17 da análise 
da CAD); 
 
12. Que sejam observadas as decisões desta Corte sobre a apuração do percentual mínimo de 
aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme subitens 6.1.1 a 6.1.9, 9.18 e 
9.19 da análise da CAD; 
 
13. Que seja adotado o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da LDB, a fim de que os 
recursos da MDE sejam repassados automaticamente à Secretaria Municipal de Educação 
(subitens 6.1.11.2 e 9.23 da referida análise); 
 
14. Que na implantação da integração das Bibliotecas Públicas à Secretaria Municipal de 
Educação, a despesa resultante, para fins de MDE, seja respaldada no atendimento exclusivo ao 
ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino (subitens 6.1.11.5 e 9.21 da 
análise da CAD); 
 
15. Que os valores utilizados para pagamento da contribuição previdenciária suplementar não 
sejam incluídos na base de cálculo do mínimo constitucional a ser aplicado em ações e serviços 
públicos de saúde – ASPS (subitem 6.3.2 da análise da CAD); 
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16. Que a PGM proceda aos ajustes no sistema da dívida ativa, a fim de que todas as CDAs que 
tenham como sujeito passivo órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta possam ser 
identificadas para fins de consolidação das demonstrações contábeis (subitens 7.1.2 e 9.26 da 
análise da CAD); 
 
17. Que a PGM elabore avaliação criteriosa dos créditos inscritos em dívida ativa, efetuando a 
valoração dos mesmos, classificando-os de acordo com o grau de dificuldade de sua 
recuperação, a fim de que a provisão contábil já constituída possa ser anualmente atualizada 
com base em parâmetros mais consistentes (subitens 7.3.5 e 9.27 da mesma análise); 
 
18. Que sejam adotadas as providências cabíveis para a revisão dos termos dos Convênios 
SME 277/2010 e 08/2012, em virtude do exposto pela 3ª Inspetoria Geral às fls. 12v/13 e pela 6ª 
Inspetoria Geral às fls. 25 (subitem 9.2 da análise da CAD); 
 
19. Que o Poder Executivo estabeleça referenciais técnicos mais precisos para os elementos 
mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em licitações de obras públicas, quanto 
para concessões de serviços públicos precedidos de obras públicas, de forma que se garanta o 
pleno cumprimento dos elementos mínimos impostos pela Lei Geral de Licitações, conforme 
exposto pela 7ª Inspetoria Geral às fls. 26/26v (subitem 9.5 da análise da CAD ); 
 
20. Que o Poder Executivo adote as providências cabíveis para o ressarcimento ao erário dos 
valores liberados com a finalidade de pagamento de dívidas relativas à casa própria e de dívidas 
bancárias (Decreto nº 28.362/07), e que não tiveram a sua destinação comprovada, conforme 
apontado no subitem 9.7 da mencionada análise; 
 
21. Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à carência de professores 
(subitem 9.30 e fls. 13/13v da análise da CAD); 
 
22. Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à infraestrutura das escolas, 
tendo em vista o acréscimo da quantidade de escolas consideradas precárias pela 3ª Inspetoria 
Geral (subitem 9.31 e fls. 12/12v da análise da CAD); 
 
23. Que seja aprimorado o planejamento das obras públicas, a fim de evitar sua paralisação 
conforme comentado pela 2ª Inspetoria Geral (subitem 9.32 e fls. 08/11 da análise da CAD). 
 
24. Que seja encaminhado, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, os estudos 
detalhados que irão subsidiar a nova análise desta Corte de Contas, quanto à inclusão da 
contribuição suplementar como gastos em MDE, conforme solicitado no processo 40/2205/2013. 

 
 
 

Sala das Sessões, 3 de julho de 2013. 
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