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P A R E C E R      P R É V I O 

  

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO, com base no art. 71 da Constituição Federal, no art. 124, § 3º da 

Constituição Estadual, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 04 de 

1991, no art. 88, inciso I da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e no 

art. 29, § 3º da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981, alterada pela Lei 

Complementar nº 82, de 16 de janeiro de 2007, de sua Lei Orgânica; e  

 

CONSIDERANDO que, as Contas do Poder Executivo, 

referentes ao exercício de 2014, foram prestadas dentro do prazo previsto no 

art. 107, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro; 

 

CONSIDERANDO que, os Balanços Orçamentário, 

Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais estão 

escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e expressam os 

resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 

 

 

CONSIDERANDO que, as análises do Sr. Secretário Geral e 

da Procuradoria Especial concluem pela emissão de Parecer Prévio Favorável; 

 

CONSIDERANDO, finalmente, que, ficam pendentes de 

quitação as responsabilidades de administradores e demais responsáveis pela 

ordenação de despesas cujas Contas pendem de julgamento por este Tribunal, 

 

R E S O L V E 

 

Emitir parecer prévio favorável à aprovação das Contas de 

Governo da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, atinentes ao exercício de 
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2014, de responsabilidade do Prefeito, Exmo. Sr. Eduardo Costa Paes, com a 

Determinação e Recomendações apontadas. 

 

Determinação 

Determino ao Sr. Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro que, 

através da sua Secretaria Municipal de Fazenda e Procuradoria 

Geral do Município, envide esforços no sentido de efetuar a 

cobrança dos repasses constitucionais devidos, relativos ao ICMS, 

vez que o Governo do Estado do Rio de Janeiro não vem 

cumprindo o determinado no art. 158, III e IV, da Constituição 

Federal, configurando lesão ao erário municipal. 

 

Que tal cobrança deverá ocorrer, inicialmente, através de forma 

amigável, e não logrando êxito, que sejam tomadas as medidas 

judiciais necessárias e cabíveis ao caso. 

 

Vale esclarecer que esta Determinação foi objeto de 

Recomendação em Parecer Prévio das Contas do exercício 2009, 

item 9, deste Relator, ocasião em que ficou decidido que o Poder 

Executivo deveria dar ciência regularmente a esta Corte de Contas 

sobre o andamento da questão envolvendo o ressarcimento das 

parcelas pretéritas da Cota Parte do ICMS devidas pelo Estado do 

Rio de Janeiro 

 

Recomendações 

1. Que a SMS se empenhe para solucionar a questão relativa à 

carência de médicos e demais profissionais da área de saúde (fls. 

441/449); 

 

2. Que os atos de fixação de proventos de aposentadorias e pensões 

observem o disposto na Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei 
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Federal nº 10.887/2004 e na decisão proferida por esta Corte no 

processo 05/5159/2004 (fls. 450/451); 

 

3. Que sejam atendidas as providências relacionadas ao abono 

permanência, conforme decisão proferida no processo 

40/6200/2011 (fls. 450/451); 

 

4. Que o Poder Executivo estabeleça referenciais técnicas mais 

precisas para os elementos mínimos que devem compor os 

projetos básicos, tanto em licitações de obras públicas, quanto em 

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. 456.  

 

5. Que a Administração promova esforços no sentido de solucionar 

as questões relativas à carência de professores (fls. 439/440), bem 

como as questões relativas à infraestrutura das escolas, tendo em 

vista o acréscimo da quantidade de escolas consideradas 

precárias pela 3ª Inspetoria Geral (fls. 439/440); 

 

6. Que aprimore o planejamento das obras públicas, a fim de evitar 

sua paralisação conforme comentado pela 2ª Inspetoria Geral (fls. 

427/438); 

 

7. Que elabore normas que permitam ao Município do Rio de Janeiro 

implementar mecanismos de estudo, avaliação e acompanhamento 

do incentivo a projetos culturais de que trata a Lei nº 5.553/2013, 

que privilegiem a aferição dos reais benefícios socioeconômicos 

decorrentes dos projetos culturais incentivados; 
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8. Que implemente instrumentos para o estabelecimento de 

mecanismos que visem a seleção dos projetos culturais em 

consonância com suas políticas públicas, uma vez que a Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro é, de forma fática, o incentivador dos 

projetos culturais; 

 

9. Que o Poder Executivo cumpra o disposto na Lei 4.644/2007, 

quanto à destinação de recursos provenientes de multas de 

trânsito vinculadas ao município do rio de janeiro em campanhas 

educativas de prevenção de acidente; 

10.  Que adote os procedimentos necessários para que os recursos 

das multas de trânsito sejam usados conforme a legislação 

vigente; 

 

11. Que a CGM, na qualidade de órgão de controle interno do 

Município, e independentemente de atos normativos que versem 

sobre cancelamento de empenhos, implemente mecanismos que 

evitem o registro patrimonial de fatos geradores que não tenham 

ocorrido dentro do exercício, ou seja, que somente sejam 

evidenciados no Balanço Patrimonial os Restos a Pagar Não 

Processados provenientes de empenhos cujos fatos geradores já 

ocorreram, sem a respectiva liquidação; 

 

12.  Que a CGM apure as inconsistências encontradas no Balanço 

Patrimonial da Administração Direta, pois foi observado que a 

soma do Ativo Financeiro com o Ativo Permanente não confere 

com o total do Ativo, da mesma forma que a soma do Passivo 

Financeiro com o Passivo Permanente não coincide com o total do 

Passivo Real (Passivo Circulante mais Passivo não Circulante), 

procedendo, se for o caso, aos ajustes necessários; 
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13. Que a avaliação atuarial do FUNPREVI seja realizada anualmente, 

conforme previsto na Lei nº 3344/2001; 

 

14. Que diante do impasse constatado, o Chefe do Poder Executivo 

determine aos órgãos competentes a adoção das providências 

cabíveis para o pagamento ao FUNPREVI dos valores referentes 

aos Termos de Cessão de Uso dos imóveis mencionados abaixo: 

Bem Renda devida ao Previ Rio 

Centro de Convenções 
R$ 115.000,00 mensais desde Dez/2008 – 
totalizando R$ 9,67 milhões em Dez/2014. 

Quadras 14A e 14B 
R$ 960.000,00 mensais desde Fev/2012 – 
totalizando R$ 47,58 milhões em Dez/2014 

Termo de Permuta nº 94 
entre o FUNPREVI 

27/05/2014 (Diversos 
imóveis) Valor R$ 
224.087.486,00. 

Concessão de Uso nº 11/2010 – R$ 31.174,49 
mensais desde Maio/2014 totalizando cerca de 

R$250.000,00 em Dez/2014 

 

15. Que a SMS adote providências no sentido de abolir a recorrente 

prática de realização de despesas sem prévio empenho; 

 

16. Que os recursos do FEIP sejam destinados apenas às despesas 

amparadas pela Lei nº 5.132/2009; 

 

17. Que observe as decisões desta Corte sobre a apuração do 

percentual mínimo de aplicação na Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino, excluindo as despesas indevidas 

apontadas no Exame da CAD, abaixo. 

Exame da CAD 

1 – Secretaria Municipal dos Portadores de 
Deficiência 

1 – 18.405.162,74 

2 – Ensino Estadual 2 - 9.187.551,21 

3 – Assistência Social 3 - 9.968.270,41 

4 – Assistência Psicológica 4 - 9.066.128,04 

5 – Despesas com Gêneros Alimentícios 5 - 454.062,73 
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6 – Previsão de ressarcimento sede da RIOURBE 6 - 731.974,19 

7 – Concessionária – juros e multas 7 - 258.079,61 

8 – Despesas com juros e multas 8 - 39.962,66 

9 – Despesas obras de infraestrutura 9 - 134.788,89 

10 – Bibliotecas Municipais – Não alunos 10 - 602.433,77 

11 – Projeto educação 360º - Contrato nº 175/2014 11 - 1.950.000,00 

C - Total das Deduções (itens 1 até 11)  C - 50.798.414,25 

18.  Que adote 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; 

 

19. Que o Município cumpra o limite fixado nas Leis Orçamentárias 

Anuais para a aplicação em incentivo fiscal a projetos culturais; 

 

20.  Que sejam evidenciados no Ativo Circulante do Balanço 

Patrimonial apenas os valores inscritos em Dívida Ativa com 

expectativa de recebimento até o final do exercício seguinte à data 

das demonstrações contábeis, evitando-se o registro, neste grupo, 

do montante do estoque parcelado; 

 

21.  Que a CGM apure as divergências entre o saldo resultante das 

mutações relacionadas à Dívida Ativa e os valores evidenciados no 

Balanço Patrimonial, procedendo, se for o caso, aos ajustes 

necessários; 

 

22.  Que a PGM e a CGM adotem medidas visando o estabelecimento 

de uma integração das rotinas relacionadas aos registros contábeis 

dos fatos relacionados à Dívida Ativa, em especial no que diz 

respeito à construção de uma interface entre o Sistema da Dívida 

Ativa e o FINCON e à contabilização tempestiva das operações; 
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23. Que a PGM, em conjunto com a SMF e Casa Civil/SPA, proceda 

ajustes no sistema da Dívida Ativa, especialmente na base 

cadastral do IPTU, a fim de que todas as CDAs que tenham como 

sujeito passivo Órgãos integrantes da Administração Direta ou 

Indireta possam ser identificadas, e seu montante informado à 

CGM a fim de que não constem do Balanço Consolidado; 

24. 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; 

 

25.  Que a SECONSERVA envide maiores esforços nas operações de 

recapeamento asfáltico, providenciando o imediato renivelamento 

e/ou substituição dos tampões dos bueiros e/ou caixas de 

visita/passagem, a fim de evitar acidentes e prejuízos aos cidadãos. 

 

26.  Que a Secretaria de Ordem Pública faça monitoramento e controle 

mais efetivo nas áreas públicas, prevenindo a ocupação irregular, 

evitando, dessa forma, que a administração pague quantias 

vultosas por essas desocupações. 

 

27.  Que a SMS proceda rigorosa fiscalização no que tange a atuação 

das Organizações Sociais – OSs contratadas para gestão de 

serviços públicos, inclusive com a criação de métodos que não 

permitam discrepâncias nos preços de materiais e serviços em 

relação ao sistema de aquisições diretas pelo Município, bem como 

a liberação total e irrestrita dos dados disponíveis na ferramenta 

“Painel de Gestão” aos auditores deste TCMRJ. 
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28.  Que a Secretaria de Saúde avalie, com rigor, e busque aprimorar o 

atendimento ambulatorial nas UPAs, a fim de promover um melhor 

atendimento à população carioca. 

 

29.  Que a Secretaria de Educação, juntamente com a RIOURBE, 

conclua, com a maior brevidade possível, a instalação de aparelhos 

de ar condicionado em todas as escolas municipais. 

 

30. Por fim, que a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro regularize 

o Licenciamento Ambiental, junto a SMAC (Secretaria do Meio 

Ambiente da Cidade), fazendo com que medidas mitigadoras dos 

impactos ambientais sejam tomadas, mais especificamente no que 

concerne aos resíduos sólidos e efluentes líquidos. 

Conseqüentemente, deverão ser implantadas, operadas e mantidas 

novas unidades de tratamento de efluentes, bem como, melhorar 

as já existentes. Nesse contexto, especial atenção deve ser dada 

aos efluentes hospitalares, incluindo as UPAs (Unidades de Pronto 

Atendimento). Tais efluentes, segundo a OMS (Organização 

Mundial de Saúde) não podem ser jogados nas redes públicas, sem 

tratamento prévio, sendo que, em caso mais graves, o 

recomendado é a eliminação dos resíduos. 

 

    Sala das Sessões, 07 de julho de 2015. 
 
 

 
Conselheiro Relator IVAN MOREIRA DOS SANTOS  
 
 
 
Conselheiro Presidente THIERS VIANNA MONTEBELLO  
 
 
 
Conselheiro FERNANDO BUENO GUIMARÃES  
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Conselheiro ANTÔNIO CARLOS FLORES DE MORAES  
 
 
 
Conselheiro NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA  
 
 
 
Conselheiro LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARANÁ  
 
 
 
 
Fui presente                Carlos Henrique Amorim Costa  
   Procurador-Chefe da Procuradoria Especial 
 
 
 
Fui presente            José Ricardo Parreira de Castro  
       Subprocurador-Chefe da Procuradoria Especial 
 
 
 
Fui presente            Antônio Augusto Teixeira Neto  
             Procurador da Procuradoria Especial 
 
 
Fui presente            Edilza da Silva Camargo  
       Procuradora da Procuradoria Especial 
 
 


