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Ementa : Processo nº 1978/2015. Prestação de 

Contas de Gestão relativa ao exercício de 2014 - 

Gabinete do Prefeito. Auditoria geral. Certificado 

pleno. Cumprimento dos limites legais. PELA 

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL. 

 
 
 

 O presente processo versa sobre as contas de governo atinentes ao exercício de 

2014 e prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Eduardo da Costa Paes. 

  

 Integram os autos o ofício GBP nº 99/2015 de 14/04/2015 (fl. 02); Certificado de 

Auditoria nº 110/2015 emitido na modalidade Pleno pela Auditoria Geral da 

Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (fl. 03); Relatório do Desempenho 

da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2014 frente à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, elaborado pela Controladoria Geral do Município (fls. 14/19); 

Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101, de 

04/05/2000 (fls. 19-v/44-v); Relatórios de Limites Legais, Relatórios Consolidados e 

Relatórios de Contabilidade com base na Lei Federal nº 4.320/1964 (fls. 45/327); 

Demonstrações Contábeis da Lei Federal nº 6.404/1976 (fls. 327-v/422) e os 

comentários a respeito das recomendações desta Corte de Contas efetuadas no 

exercício de 2013 (fls. 422-v/424). 

 

 As contas foram encaminhadas tempestivamente, consoante previsão do art. 

107, XII1 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e do art. 29, §1º2 da Lei 

Municipal 289/1981, e o conteúdo foi objeto de cautelosa análise pela Coordenadoria de 

Auditoria e Desenvolvimento, que elaborou portentoso trabalho no qual aborda todos os 

pontos dignos de exame técnico, corroborado pela manifestação do Exmo. Sr. 

Secretário Geral de Controle Externo (fls. 668 e 669), em que conclui pela possibilidade 

de emissão de Parecer Prévio favorável. 

 

Como se trata de processo relativo às contas de governo, em que o Tribunal de 

Contas apenas emite parecer prévio, e tendo em vista o esgotamento da matéria nas 

                                                 
1 Art. 107 - Compete privativamente ao Prefeito: (...) 
XII - prestar, anualmente, à Câmara Municipal, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior, 
enviando-as dentro do mesmo prazo ao Tribunal de Contas para emissão do parecer prévio; 
2 Art. 29 - Ao Tribunal compete, na forma estabelecida no Regimento Interno, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, elaborando e emitindo 
parecer prévio em até sessenta dias úteis a contar de seu recebimento. § 1º - As contas serão apresentadas pelo Prefeito, concomitantemente, à Câmara 
Municipal e ao Tribunal, dentro de sessenta dias, após a abertura da sessão legislativa. 
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considerações prévias constantes dos autos, assim como o exíguo prazo para emissão 

deste parecer, cabe aqui apenas tecer comentários sobre os aspectos jurídicos mais 

relevantes e pertinentes ao escopo de atuação deste Parquet de Contas, sem prejuízo 

das demais questões apontadas no bojo da instrução técnica brilhantemente elaborada 

pela CAD. 

  

 Prefacialmente, cumpre salientar que a norma contida no art. 167, III3 da Carta 

Magna - a Regra de Ouro do Direito Financeiro - foi respeitada, o que caracteriza que 

não houve incremento do endividamento público através da utilização de receita 

proveniente de operações de crédito para financiar despesas correntes. 

 

Conforme é possível apurar das fls. 27 e 28 em conjunto com a fl. 599, na qual 

consta o cálculo elaborado pela CAD, foi aplicado o percentual mínimo de recursos em 

manutenção e desenvolvimento do ensino, em conformidade com o art. 2124 da 

Constituição Federal. 

 

 Do exame das fls. 30 e 608-609 fica evidenciado que igualmente foram 

atendidos os parágrafos 2º e 3º do art. 1985 da Constituição Federal combinados com o 

                                                 
3 Art. 167. São vedados: 

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares 

ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 
4 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos 

Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 

aplicados na forma do art. 213. 

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a 

universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

59, de 2009) 

§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de 

contribuições sociais e outros recursos orçamentários. 

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma 

da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de 

alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

 
5 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo 

com as seguintes diretrizes: 

§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da 

aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);  (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
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art. 7º6 da Lei Complementar Federal nº 141/2012, que estabeleceu o percentual mínimo 

de 15% da receita de impostos e transferências para aporte em ações e serviços 

públicos de saúde. 

 

Quanto aos limites de despesa com pessoal, as fls. 32, 32-v e 615 denotam a 

plena observância do teor dos arts. 19, III7 e 20, III, b8 da Lei Complementar 101/2000 – 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 O art. 60, XII9 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, combinado 

com o art. 2210 da Lei Federal nº 11.494/2007, que estabelecem o percentual mínimo de 

aplicação de 60% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB ao 

pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício 

também foram devidamente observados, atingindo 73,45% (fls. 45 e 608). 

  

 O montante da dívida consolidada não ultrapassou o limite de 120% da Receita 

Corrente Líquida, em consonância com o art. 30, I da LRF11 combinado com o art. 3º, 

II12 da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, e da mesma forma as receitas 

realizadas com operações de crédito respeitaram o limite de 16% previsto no art. 30, I 

                                                                                                                                               
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 

e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, 

de 2000) 

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 

158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

 

6 Art. 7o  Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação 
dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição 
Federal.  
7 Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da 
Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: (...) 
   III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
8 Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: (...) 
III - na esfera municipal: (...) 
 b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 
9 Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte 
dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos 
trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).  (Vide Emenda Constitucional nº 53, de 
2006) 
XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais 
do magistério da educação básica em efetivo exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
10 Art. 22.  Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do 

magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. 
11  Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da República submeterá ao: 
        I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece 
o inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo; 
 
12 Art. 3º A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do 
encerramento do ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a: (...) 
II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do art. 2º. 
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da LRF combinado com o art. 7º, I13 da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, o que 

consta das fls. 33 e 613, e também do Certificado de Auditoria emitido pela Auditoria 

Geral da Controladoria Geral do Município – CGM (fl. 03). 

 

 Do mesmo modo, o comprometimento com amortizações, juros e demais 

encargos da dívida consolidada não excedeu 11,5% da receita corrente líquida, em 

obediência ao art. 7º, II14 da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal (fl. 46). 

 

 Assim, considerando que os instrumentos de transparência fiscal previstos no 

art. 48 da LRF foram publicados, que foram encaminhados os documentos previstos no 

art. 29, §2º da Lei Orgânica deste Tribunal, e que a legislação referente à temática foi 

contemplada, endosso como razões deste parecer a manifestação da Coordenadoria de 

Auditoria e Desenvolvimento de fls. 459 a 667, acompanho a conclusão do Exmo. Sr. 

Secretário Geral de Controle Externo e, com fulcro no art. 29 da Lei Municipal 289/1981, 

combinado com o art. 188, III da Deliberação TCMRJ 183/2011, opino PELA EMISSÃO 

DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL  às contas de governo apresentadas pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Eduardo da Costa Paes concernentes ao exercício de 

2014, adotando as recomendações de fls. 665 a 667. 

 

Ressalte-se a imprescindibilidade da confluência de esforços no sentido de 

acolher as recomendações propostas, uma vez que, conforme relatório da CAD de fls. 

653 a 663, das vinte e seis recomendações relativas ao exercício de 2013, apenas uma 

foi observada (uma perdeu o objeto, oito demandam análise futura e dezesseis não 

foram atendidas). 

 

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2015. 

 

 

 

Carlos Henrique Amorim Costa 

Procurador-Chefe  

                                                 
13 

Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios observarão, ainda, os seguintes limites: 
I - o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida, 
definida no art. 4º; 

 
14 Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios observarão, ainda, os seguintes limites: (...) 
II - o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de 
crédito já contratadas e a contratar, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida; 


