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Exercício:  2014 (Início: 01/01/2014; Término: 31/1 2/2014). 

Responsável:  Eduardo da Costa Paes . 

 

 Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhor Procurador-Chefe, reunimo-

nos hoje para apreciar o 36° Parecer Prévio  das Contas de Gestão da Prefeitura do 

Município do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2014, elaborado por este 

Tribunal de Contas, com o intuito de apresentar à sociedade carioca a análise das 

mesmas. 

 
  Em obediência ao Princípio da Transparência, procuramos adotar um modelo de 

prestação de contas mais informativo e de linguagem mais acessível ao cidadão 

comum, que espero seja de grande utilidade. 

 

Trabalhamos, como não poderia deixar de ser, com muita dedicação para 

apresentar hoje o retrato da execução orçamentária e financeira, ou seja, despesas, 

receitas e demais ações do Município do Rio de Janeiro, que passa por um amplo 

programa de obras e ações.  

 

Se 2013 foi o ano de reorganizações, busca de projetos e definição de metas, 

creio que 2014 será considerado um ano de avanços e do início efetivo das grandes 

transformações que estão em curso em diversas áreas.  

 

Hoje a economia da cidade comporta-se de forma satisfatória, há milhares de 

empregos gerados pelas intervenções de obras e investimentos, entre outras ações, o 

que melhora a renda para boa parte dos cariocas, com resultados positivos para todos 

os setores da sociedade.  
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Ratificando o que sempre digo, o Tribunal de Contas do Município do Rio de 

Janeiro tem um papel fundamental e imprescindível nesse processo de 

desenvolvimento.  

 

Eu não poderia deixar de falar sobre as Olimpíadas do Rio 2016, afinal, será a 

primeira vez que os Jogos Olímpicos serão sediados na América do Sul. Isso 

possibilita uma grande oportunidade para o Brasil divulgar a sua imagem no exterior 

mas, principalmente, é uma grande chance para o Rio de Janeiro se consolidar como 

um grande destino turístico mundial. Não há nenhuma outra cidade no mundo com o 

conjunto de mar, montanhas e florestas como aqui e a integração dessas belezas com 

o ápice do esporte mundial certamente fará desses Jogos um momento único na 

história.  

 

Contudo, sabemos que, mais importante que as atividades esportivas 

propriamente ditas, é a possibilidade de um legado que a realização dos Jogos traz 

para uma cidade, sobretudo nas áreas de infraestrutura e segurança. 

 

O orçamento total dos Jogos é de cerca de R$ 38,2 bilhões, sendo que mais de 

R$ 24 bilhões serão investidos em infraestrutura para a cidade, ou seja, mais de 60% 

do orçamento será em investimentos na melhoria da própria cidade. 

 

Reconheço que hoje temos diversos transtornos no cotidiano da cidade, um 

trânsito complicado, com a cidade sendo um gigantesco canteiro de obras. Entretanto, 

esse é um esforço necessário para que a Prefeitura consiga finalizar as obras de 

mobilidade urbana, como a do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, no centro da cidade e 

os BRTs, corredores especiais para ônibus de alta capacidade, direcionado para as 

Zonas Norte e Oeste da cidade. O orçamento planejado pela organização das 

olimpíadas do Rio 2016 para os transportes já ultrapassou a casa dos 2,5 bilhões de 

dólares. 

 

Diante da realidade olímpica, o fato é que o legado para a cidade será 

incalculável e, contribuirá e impactará, indiscutivelmente, no ir e vir dos cariocas. 
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É importante lembrar, também, que 2014 foi um marco para a população com a 

reestruturação do Serviço Público de Passageiros por Ônibus (SPPO-RJ) .  

 

Com a edição da Resolução TCMRJ nº 830 , publicada no DORIO de 

25/09/2013, foi criada Comissão Especial para promover ampla apuração no sistema 

de transporte público por ônibus considerando as condições pactuadas para a 

Concessão, que resultou em determinações e recomendações de medidas que tiveram 

por objetivo proporcionar maior conforto aos usuários do sistema de ônibus, cujo tema 

foi e tem sido amplamente abordado pela imprensa escrita, falada e televisionada. 

 

Sinto grande satisfação de ter sido o Relator de matéria de tanta importância 

para a população desta cidade. 

 

Feitas estas breves ponderações, passo agora a discorrer, efetivamente, sobre 

as contas de Gestão de Prefeitura/2014. 

 

 A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento desta Corte, em cumprimento 

ao disposto no inciso I do parágrafo 4º do art. 1º da Deliberação nº 142/2002, realizou, 

como lhe é peculiar, uma brilhante e minuciosa análise das demonstrações contábeis 

relativas ao exercício encerrado em 31/12/2014 e demais informações, e elaborou um 

relatório, presente às fls. 458/667, capaz de subsidiar a apreciação e emissão de 

Parecer Prévio por este Tribunal de Contas, que se apresenta dividido em tópicos de 

forma clara e objetiva. 
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1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL  

 

1.1 PREVISÃO DA RECEITA 

 

A Lei Orçamentária Anual de 2014 estimou as receitas e fixou as despesas em 

R$ 27.173.418.000,00. 

 

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS 

 

Durante o exercício de 2014, foram abertos créditos adicionais no montante de 

R$ 9.921.748.000,00 e efetuados cancelamentos no valor total de 

R$ 8.518.006.000,00, obtendo-se uma Despesa Autorizada final de 

R$ 28.577.160.000,00. 

 

As incorporações ao Orçamento 2014 somaram R$ 1.403.742.000,00, o 

equivalente a 5,17% do inicialmente aprovado. 

 

Verifica-se que a incorporação de superávit financeiro apurado em Balanço 

Patrimonial de exercício anterior representa cerca de 64% do total dos acréscimos ao 

Orçamento 2014, somando R$ 899.186.000,00. Desses, 21% foram provenientes da 

Fonte de Recursos 400 - Receita Própria de Autarquias, Fundações e Empresas, 18% 

relativos à Fonte de Recursos 307 – Salário Educação e outros 12% relativos à Fonte 

de Recursos 343 – Honorários Advocatícios. Também foram incorporados R$ 

192.604.000,00 provenientes de excesso de arrecadação e R$ 311.952.000,00 

relativos a recursos recebidos com destinação específica e que não estavam previstos 

na Lei Orçamentária ou que foram previstos de forma insuficiente. 
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1.3 BALANÇO E RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

 

Sobre o Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária, exigido pela LRF, observou-se que, em relação à receita prevista (R$ 

27.173.418.000,00), o valor arrecadado foi 11,78% inferior (R$ 23.792.480.000,00), 

apurando um desempenho menor ao obtido no exercício anterior, quando verificou-se 

uma insuficiência de arrecadação de 7,50%. Desta forma, o Município do Rio de 

Janeiro registrou, no ano de 2014, Insuficiência de Arrecadação de 

R$ 3.200.938.000,00. 

 

A despesa realizada (R$ 24.531.736.000,00) correspondeu a 85,84% da 

dotação final do exercício de 2014 (R$ 28.577.160.000,00), demonstrando uma 

execução inferior ao ano de 2013, cujo índice apurado correspondeu a 88,85%. Assim, 

foi verificada, ainda, uma economia orçamentária de R$ 4.045.423.000,00, 

correspondente a diferença entre a Despesa Fixada e a Executada. 

 

O exercício de 2014 apresentou Déficit da Previsão Orçamentária na ordem de 

R$ 1.403.742 mil, resultante da diferença entre a Receita Prevista Total e a Despesa 

Autorizada Total. 

 

Por último, foi observado um déficit na Execução Orçamentária de R$ 559.256 

mil, resultado da diferença entre a Receita Arrecadada e a Despesa Executada. 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, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e no inciso I 

do art. 112 da Lei nº 207/80. 
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1.4 ARRECADAÇÃO DA RECEITA 

 

Com relação à Receita Prevista de 2014, o Orçamento Inicial de 

R$ 27.173.418.000,00 estimou em R$ 22.697.896.000,00 as Receitas Correntes e em 

R$ 4.475.522.000,00 as Receitas de Capital. 

 

Apresenta-se, a seguir, a arrecadação por categoria econômica e origem: 
R$  mil

Receita Previsão Arrecadação Desempenho
 Correntes 22.697.896 21.696.830 95,59%

 Receita Tributária 8.956.687 9.148.025 102,14%

 Receita de Contribuições  2.829.121 2.978.483 105,28%

 Receita Patrimonial 1.380.120 876.596 63,52%

 Receita Industrial 10.541 6.959 66,02%

 Receita de Serviços  389.031 400.824 103,03%

 Transferências  Correntes  7.359.574 6.877.576 93,45%

 Outras  Receitas  Correntes  1.772.823 1.408.368 79,44%

 Capital 4.475.522 2.275.650 50,85%
 Operações de Crédito  2.408.437 1.635.755 67,92%

 Alienação de Bens  437.092 224.740 51,42%

 Am ortização de Emprés timos   91.488 80.373 87,85%

 Transferências  de Capital  1.220.907 334.782 27,42%

 Outras  Receitas  de Capital 317.597 0 0,00%

TOTAL           27.173.418         23.972.480 88,22%
Fonte: FINCON  

 

Com base no quadro, observa-se que a arrecadação das Receitas Correntes de 

R$ 21.696.830.000,00 atingiu 95,59% dos R$ 22.697.896.000,00 previstos. No entanto, 

a realização das Receitas de Capital foi de apenas 50,85% do montante previsto, 

finalizando o ano com R$ 2.275.650.000,00 arrecadados. 

  

Quanto às Receitas Correntes, constata-se que a arrecadação dos grupos 

Receita Patrimonial, Receita Industrial, Transferências Correntes e Outras Receitas 

Correntes ficou abaixo da estimativa contida na LOA, tendo sido influenciada por: 

 

� Receitas de concessões e permissões, cuja arrecadação no ano 

(R$ 95.433.000,00) ficou cerca de R$ 292 milhões abaixo da estimativa 

de R$ 387.049.000,00; 
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� Cota-parte do ICMS, líquida da dedução para formação do FUNDEB, cuja 

arrecadação de R$ 1.810.333.000,00 ficou aquém da estimativa de R$ 

2.066.442.000,00; 

� Receita de conversão de depósitos judiciais tributários e não tributários, 

cuja arrecadação de R$ 2.522.000,00 ficou aquém da previsão de R$ 

986.100.000,00. 

�  

 

Já o baixo desempenho das Receitas de Capital foi ocasionado, dentre outros 

fatores, pela não realização de operações de crédito e convênios previstos, tais como: 

� Financiamento BNDES - Carta Consulta Município do Rio de Janeiro, com 

previsão de R$ 1.276.335.000,00, sem ingresso de recursos; 

� Financiamento Caixa Econômica Federal - BRT Transbrasil, com receita 

estimada em R$ 350.000.000,00. Embora o contrato 398.560-88 tenha 

sido celebrado em 26/04/2013, num montante de R$ 1.097.000.000,00, 

ainda não houve liberações; 

� Financiamento para implantação de Sistema de Esgoto Sanitário em 

Santa Cruz, com estimativa de R$ 101.553.000,00, sem ingresso de 

recursos; 

� Financiamento Caixa Econômica Federal – Pró-Transporte Santa Cruz, 

Sepetiba, Guaratiba e Jardim Maravilha, com estimativa de ingresso de 

R$ 100.000.000,00 no ano. Ressalta-se que os contratos foram 

celebrados em 30/04/2014, no entanto, não houve ingresso de recursos 

em 2014; 

� Convênio para implantação do VLT no Centro, estimado em R$ 

133.000.000,00, sem ingresso dos recursos; 

� Convênio do Orçamento Geral da União - OGU para o programa Morar 

Carioca II, com estimativa de ingresso de R$ 157.681.000,00, sem 

ingresso dos recursos.  

� Convênio celebrado com a União destinado à execução das obras do 

parque olímpico de Deodoro, com estimativa de receita de 

R$ 223.573.000,00, sem ingresso dos recursos.  
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Cabe destacar ainda a receita proveniente da alienação de imóveis - áreas 

municipais, com estimativa de R$ 370.000.000,00 e ingresso de R $78.572.000,00. 

 

Por fim, menciona-se a não realização de outras receitas de capital do 

FUNPREVI, previstas no montante de R$ 317.597.000,00, referente ao déficit 

previdenciário estimado para o exercício, que é financiado pela utilização das reservas 

financeiras do FUNPREVI anteriormente constituídas.  

 

Sobre as maiores receitas arrecadas pelo Município, podemos elencar os 

principais tributos municipais – ISS, IPTU, ITBI e IRRF – além das transferências de 

recursos do FUNDEB, das cotas-parte do ICMS, IPVA e FPM, dos Royalties do 

Petróleo, do SUS, a Contribuição Previdenciária Suplementar e as Operações de 

Crédito. 

 

Ao analisarmos a evolução da Receita nos últimos anos, podemos observar que 

as Receitas Correntes vinham num processo de crescimento real ao longo dos últimos 

anos, embora as taxas de crescimento viessem diminuindo gradativamente ao longo 

dos exercícios em análise. Entretanto, em 2014, constata-se que as receitas correntes 

tiveram um crescimento abaixo da inflação média do período. As Receitas de Capital 

evidenciam, 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. Destaca-se que nos anos de 2010 e 2011 houve o 

recebimento da 1ª e 2ª parcelas do contrato de financiamento com o BIRD (7.942-BR), 

com vistas à reestruturação da dívida renegociada com a União, nos montantes de 

R$ 958.764.000,00 e R$ 885.975.000,00, respectivamente. Já em 2014, esta categoria 

econômica obteve um expressivo crescimento em função de novas liberações de 

financiamentos, notadamente dos destinados à melhoria da infraestrutura de 

mobilidade urbana da cidade. 
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A arrecadação de impostos (IPTU, ITBI, ISS e IRRF) e taxas no exercício 2014 

apresentou crescimento real de 2,98%, mantendo a tendência de crescimento 

observada nos últimos anos, embora significativamente inferior aos 8,78%, 6,96% e 

4.65% observado nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, respectivamente. Com relação 

ao exercício de 2010 (últimos 5 anos), a receita tributária cresceu 25,39% acima da 

inflação. 

R$  mil

2010 2011 2012 2013 2014

Impostos 6.917.410 7.554.381 8.087.779 8.486.884 8.761.107

IPTU 1.815.368 1.816.067 1.830.644 1.959.859 2.000.547

ITBI 628.178 702.063 840.556 836.274 737.217

ISS 4.024.392 4.441.388 4.843.142 5.107.374 5.352.359

IRRF 449.473 594.863 573.438 583.377 670.984

Taxas 378.362 382.080 400.761 396.238 386.918

 TOTAL   7.295.772   7.936.461   8.488.540   8.883.121   9.148.025 

Fonte: Contas  de Gestão 2014 e Cálculos  SGCE/CAD  

 

A Receita Patrimonial, composta por receitas imobiliárias, de aplicações 

financeiras, de concessões e permissões e outras, teve uma participação de 4,04% no 

total das Receitas Correntes e de 3,66% sobre a receita total arrecadada em 2014, 

enquanto que as Transferências Correntes tiveram uma participação de 31,70% no 

total das Receitas Correntes e de 28,69% sobre a receita total arrecadada em 2014. 

 

Sobre a Receita Corrente Líquida – RCL, que é um importante parâmetro da 

racionalização das despesas, verifica-se que atingiu, no exercício de 2014, o montante 

de R$ 18.567.615.000,00, representando um decréscimo, em valores constantes, de 

2,77%, invertendo a trajetória de crescimento acima da inflação observada ao longo 

dos últimos exercícios. 

 

Já as receitas de capital, oriundas de contratação de operações de crédito, 

alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos e transferências de 

capital, apresentaram um acréscimo de cerca de 111%, em termos reais, com 

destaque para as provenientes de operações de crédito. Estas somaram R$ 

1.635.755.000,00, destacando-se os ingressos de R$ 1.137.200.000,00 relativos ao 

contrato de financiamento para implantação do corredor BRT (Transoeste e 

Transolímpica), duplicação do Elevado das Bandeiras, dentre outros; e as liberações 
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do contrato com o BNDES relativo ao BRT – Transcarioca no montante de R$ 235.800 

mil. 

 

Quanto às transferências de capital, que importaram numa receita de 

R$ 334.782.000,00 em 2014, destacam-se os convênios PAC Olímpico da Barra, com 

liberações de R$ 157.282.000,00 no ano e os convênios CEF relativos ao Complexo 

Esportivo de Deodoro - Rio 2016, cujos ingressos somaram R$ 70.000.000,00. 

 

A respeito das renúncias de receitas, o § 1º do art. 14 da Lei Complementar nº 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal expressa que a renúncia 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 quadro a seguir demonstra uma análise das renúncias fiscais como percentual 

das arrecadações da Receita Tributária no exercício de 2014. 

R$ mil
Arrecadação

2014 Valor %

ISS 5.352.359               564.566           10,55%

IPTU/TCDL 2.296.478               504.975           21,99%

ITBI 737.217                   35.217             4,78%

Demais Tributos 761.972                   -                    0,00%

Total                 9.148.025         1.104.757 12 ,08%

Fonte: FINCON/SMF 

Renúncia FiscalTributos

 

Como se constata, o total das receitas renunciadas no período em análise, R$ 

1.104.757.00,0, corresponde a 12,08% da arrecadação das receitas tributárias, no 

valor de R$ 9.148.025.000,00. A rubrica que exige cautela e atenção por parte do 

Poder Executivo é o IPTU/TCDL, uma vez que sua renúncia fiscal corresponde a 

21,99% das receitas arrecadadas. 

 

Ainda sobre a renúncia de receitas, há, no Município do Rio de Janeiro, a 

instituição de incentivo fiscal em benefício da produção de projetos, que é regida pela 

Lei nº 5.553/2013, que dispõe: 
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Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, incentivo 

fiscal em benefício do apoio à realização de projetos culturais, a ser 

concedido a pessoas jurídicas, contribuintes do Imposto sobre Serviços - ISS 

do Município, denominadas Contribuintes Incentivadores. 

§ 1º O incentivo fiscal referido no caput deverá ser aplicado em projetos 

culturais que tenham recebido Certificados de Enquadramento. 

§ 2º Para ter o Certificado de Enquadramento, a pessoa jurídica de natureza 

cultural responsável pela produção dos projetos culturais, denominada 

produtor cultural, deve apresentar seu projeto, na forma disposta nesta Lei, 

capacitando-o a receber recursos de Contribuintes Incentivadores do ISS, na 

forma desta Lei. 

 

Para a consecução do incentivo, os contribuintes incentivadores consignarão até 

20% do ISS devido ao Município durante o exercício a projetos culturais certificados, 

tendo como limite individual de adesão 20% do ISS próprio recolhido por ele no 

exercício anterior. 

 

Durante inspeção realizada pela CAD em julho de 2014 na SMF abrangendo 

também a SMC (processo 40/1293/2015), foi verificada a legalidade, legitimidade, 

eficácia e reais benefícios socioeconômicos, bem como a adequação dos registros 

contábeis das concessões de incentivo fiscal (ISS) a projetos culturais com base na Lei 

nº 5.553/2013. 

 

Além de impropriedades relacionadas aos procedimentos de concessão e 

execução do benefício, que estão sendo tratadas no respectivo processo, foi 

constatado que a legislação que trata do incentivo a projetos culturais, no âmbito do 

Município, embora disponha acerca da aprovação dos projetos levando-se em 

consideração sua admissibilidade, alcance, objetivos e resultados esperados, não 

privilegia a aferição dos reais benefícios socioeconômicos decorrentes dos projetos 

culturais incentivados, por meio da criação de indicadores ou mecanismos de estudos 

e pesquisas. 
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Em detrimento do fomento a áreas carentes de produtos culturais, os projetos 

analisados, em sua maioria, beneficiaram áreas que já são mais atendidas e 

conhecidas por produtos culturais, como a zona sul e centro da cidade. 

 

Cabe destacar, ainda, que o incentivo fiscal concedido pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro é, muitas vezes, percebido pela mídia e sociedade carioca como um patrocínio 

realizado exclusivamente pela empresa, que na realidade é um contribuinte 

incentivador que se utiliza de recursos financeiros da Prefeitura.  

O fomento à atividade cultural em comento utiliza-se apenas dos recursos 

oriundos da receita tributária da Prefeitura, não existindo qualquer previsão de 

contrapartida financeira por parte dos contribuintes incentivadores na Lei nº 

5.553/2013. 

 

Ainda que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro seja, de forma fática, o 

incentivador dos projetos culturais, uma vez que a fonte do incentivo é a receita 

municipal proveniente do ISS, não se observa, na seleção dos projetos culturais 

incentivados, consonância com as políticas públicas do Município. 

 

1.5 DESPESAS REALIZADAS 

 

No exercício de 2014, os gastos correntes somaram R$ 20.265.108.000,00, 

enquanto os de capital atingiram R$ 4.266.628.000,00, representando, 

respectivamente, 82,61% e 17,39% do total das despesas empenhadas – R$ 

24.531.736.000,00. Quando comparamos esses valores com os de 2013, temos que as 

despesas empenhadas em 2014 foram 5,81% superiores as de 2013, atualizadas pelo 

IPCA-E. Em termos de categoria econômica, as despesas Correntes e de Capital 

apresentaram crescimento real de 3,38% e de 19,09%, respectivamente.  Essas 

despesas, por Categorias e Grupos de Natureza de Despesa, se apresentaram 

conforme demonstrado a seguir. 
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R$ m il
Despesa

 Autorizada
Despesa 

Empenhada
%

 Despesas Correntes 20.729.409 20.265.108 82,61%

 Pessoal e Encargos  Sociais  12.032.424 11.823.860 48,20%

 Outras  Despesas  Correntes  8.027.252 7.799.659 31,79%

 Juros  e Encargos  da Dívida 669.732 641.589 2,62%

 Despesas de Capital 6.403.300 4.266.628 17,39%

 Inves tim entos  5.628.677 3.615.979 14,74%

 Am ortização da Dívida 378.461 378.593 1,54%

 Inversões  Financeiras  396.161 272.056 1,11%

 Reserva de Contingência 40.709 0

TOTAL 27.173.418 24.531.736 100,00%

Despesa Total

Fonte: Contas  de Gestão 2014  

 

As Despesas Correntes representaram o maior volume de gastos do governo, 

com destaque para os gastos com pessoal (48,20% do total das despesas 

empenhadas) e para as outras despesas correntes (31,79% do total das despesas 

empenhadas).  

 

Em termos percentuais, as Despesas Correntes em 2014 ficaram distribuídas da 

seguinte forma: 

� 58,3% se referem a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais; 

� 38,5% se referem a Outras Despesas Correntes; 

� 3,2% se referem a Juros e Encargos da Dívida. 

 

Já as Despesas de Capital em 2014, em termos percentuais, ficaram 

distribuídas conforme abaixo: 

� 84,75% se referem a Investimentos; 

� 8,87% se referem a Amortização da Dívida; 

� 6,38% se referem a Inversões Financeiras. 

 

Se detalharmos um pouco mais a real evolução dos investimentos do Município 

do Rio de Janeiro de 2011 a 2014, perceberemos que após 3 decréscimos seguidos, o 

ano de 2014 representou uma ligeira subida quando comparado ao de 2013, sendo 

que do total de R$ 3.615.979.000,00 investidos, o elemento de despesa “Obras e 

Instalações” responde por R$ 2.986.546.000,00, cerca de 82,6%. 
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Acerca das despesas por órgãos de governo, as 4 principais Secretarias em 

termos de execução orçamentária são: 

� Secretaria Municipal de Educação: R$ 5.127.764.000,00 (20,9%); 

� Secretaria Municipal da Casa Civil: R$ 4.324.130.000,00 (17,63%); 

� Secretaria Municipal de Saúde: R$ 4.198.846.000,00 (17,12%); 

� Secretaria Municipal de Obras: R$ 2.870.236.000,00 (11.70%). 

 

Juntas, estas executaram cerca de 67,3% de toda a despesa empenhada pelo 

município em 2014, mantendo-se a tendência apresentada nos exercícios anteriores e 

destacando que estão incluídas na Casa Civil as despesas com pagamento de 

aposentadorias e pensões do FUNPREVI. 

 

Considerando a relevância dos valores dos investimentos realizados pela PCRJ 

no exercício de 2014, convém destacar que os órgãos que mais realizaram despesas 

neste grupo foram as Secretarias Municipais de Obras, responsáveis pelos grandes 

investimentos na cidade do Rio de Janeiro em 2014, como os corredores expressos 

“Transolímpica” e “Transcarioca”, de Habitação, executora das obras de assentamento 

e reurbanização, notadamente aquelas ligadas ao PAC e ao PROAP, e a de Educação, 

que realizou despesas de investimentos basicamente na construção e reforma de 

escolas. Somadas, essas 3 Secretarias foram responsáveis por 90,14% do total das 

despesas de investimento executadas pelo Município, sendo que, desse montante, 

88,24% foram liquidados. 

 

Podemos, também, detalhar a execução das despesas por funções 

governamentais, que tem por objetivo indicar em qual área de ação Municipal a 

despesa será realizada. Este demonstrativo é previsto no art. 52, inciso II, alínea “c”, 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, para o ano de 2014, temos como principais 

valores: 

� Educação: R$ 5.128.073.000,00 (20,90%); 

� Saúde: R$ 4.198.846.000,00 (17,12%); 

� Urbanismo: R$ 4.010.963.000,00 (16,35%); 

� Previdência Social: R$ 3.237.458.000,00 (13,20%). 
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1.6 PROJETOS E ATIVIDADES 

 

Os projetos, atividades e operações especiais realizados, de maior incidência 

monetária, foram: 

� Servidores Inativos da Rede de Ensino: R$ 1.620.652.000,00; 

� Gastos com Pessoal – Obrigações Patronais e Outros Benefício – 

Educação: R$ 1.341.478.000,00; 

� Pessoal das Unidades Escolares – Ensino Fundamental: R$ 

1.270.428.000,00; 

� Provisão de Gastos com Pessoal – Saúde: R$ 941.564.000,00; 

� Manutenção do Custeio da Rede de Atenção Primária a Saúde: R$ 

848.281.000,00. 

 

Além do mencionado acima, outros itens merecem destaque, como a merenda 

escolar, que teve um decréscimo de 2,38% de 2013 para 2014, reduzindo de R$ 

130.089.000,00 para R$ 126.997.000,00, e a publicidade e propaganda, que, com o 

acréscimo de 8,4% de 2013 para 2014, teve um aumento de R$ 84.805.000,00 para 

R$ 91.930.000,00.  

 

Um tópico que chama a atenção são as atividades decorrentes de Emendas 

Legislativas apresentadas pelos Senhores Vereadores da Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro e incluídas na Lei Orçamentária de 2014. Das 98 emendas aprovadas, que 

juntas perfizeram mais de R$ 14 bilhões, nenhuma apresentou qualquer execução, 

ocorrendo o cancelamento total das mesmas, sendo esta uma prática recorrente das 

administrações municipais. 

 

1.7 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 
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da Administração Indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista). As operações entre estas entidades e entre elas e a Administração 

Direta são ajustadas para fins de consolidação. 

 

O Balanço Patrimonial Consolidado do Município do Rio tem sua situação 

demonstrada, em 31/12/2014, da seguinte forma: 

ATIVO
dez/14
R$ mil

Análise
 Vertical

 CIRCULANTE 7.740.582 17,33%

 Caixa e Equivalentes de Caixa 4.651.567 10,41%
 Créditos Realizáveis a Curto Prazo  1.458.532 3,27%
 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 885.520 1,98%
 Investimentos Temporários 513.502 1,15%
 Estoques 205.200 0,46%
 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 26.261 0,06%

 NÃO CIRCULANTE 36.934.129 82,67%
 Realizável a Longo Prazo 30.030.443 67,22%
 Investimentos 1.674.920 3,75%
 Imobilizado 5.218.172 11,68%
 Intangível 10.594 0,02%

 TOTAL 44.674.711 100,00%

Fonte: Contas de Gestão 2014  

 

PASSIVO
dez/14
R$ mil

Análise 
Vertical

 CIRCULANTE 4.372.085 9,79%

 Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 989.537 2,22%

 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 492.549 1,10%
 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.930.669 4,32%
 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 27.579 0,06%
 Provisões a Curto Prazo 236.111 0,53%
 Demais Obrigações a Curto Prazo 695.640 1,56%

 NÃO CIRCULANTE 17.117.502 38,32%

 Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 100.952 0,23%

 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 12.238.153 27,39%
 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 19.270 0,04%
 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 45 0,01%
 Provisões a Longo Prazo 3.995.421 8,94%
 Demais Obrigações a Longo Prazo 753.682 1,69%

     Resultado Diferido 9.979 0,02%
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 23.185.124 51,89%
     Patrimônio Social e Capital Social 211.474 0,47%
     Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 55.589 0,12%
     Reservas 15.327 0,03%
     Resultados Acumulados 22.902.734 51,27%

 TOTAL 44.674.711 100,00%
Fonte: Contas de Gestão 2014  

 

Na análise do Balanço Consolidado, observa-se que o Ativo Não Circulante 

corresponde a 82,67% do Ativo Total, com destaque para o saldo da Dívida Ativa 

Tributária, constante no Realizável a Longo Prazo, que representa a parte mais 

expressiva desse grupo - R$ 33,8 bilhões.  
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Observa-se, também, que os grupamentos Passivo Não Circulante e Patrimônio 

Líquido representam 90,21% do Passivo Total. Somente 9,79% das obrigações do 

Município têm vencimento no Curto Prazo, resultando em um índice de liquidez 

imediata de 1,06, demonstrando que o Caixa e Equivalentes de Caixa são suficientes 

para honrar seus compromissos de curto prazo. Já o índice de liquidez corrente 

apresenta o indicador de 1,77, demonstrando que o Município possui R$ 1,77 de 

recursos a curto prazo para pagar cada real de compromissos de curto prazo. 

 

O índice de liquidez geral apresenta um indicador de 1,76, representando que o 

MRJ dispõe de R$ 1,76 para honrar cada real de exigibilidades constantes em seu 

passivo.  

 

No grupo do Ativo Circulante são apresentados os ativos que atendam a 

qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam 

realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da 

entidade; sejam mantidos primariamente para negociação ou sejam realizáveis até 

doze meses após a data das demonstrações contábeis.  

 

 O Ativo Circulante do Balanço Consolidado Geral, em 31/12/2014, encontrava-

se representado da seguinte forma: 

ATIVO CIRCULANTE
dez/14
R$ mil

Análise
 Vertical

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.651.567 60,10%
  CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.458.532 18,84%

 Clientes 7.656 0,10%

 Créditos Tributários a Receber 42.876 0,55%

 Dívida Ativa Tributária 1.283.439 16,58%

 Créditos de Transferência a Receber 10.282 0,13%

 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 116.764 1,51%

 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo -2.485 -0,03%

  DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 885.520 11, 44%
  INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS 513.502 6,63%
  ESTOQUES 205.200 2,65%
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPA DAMENTE 26.261 0,34%

TOTAL 7.740.582 100,00%
Fonte: Contas de Gestão 2014   

 

Ao realizarmos a análise vertical, constata-se que 60,10% (R$ 

4.651.567.000,00) do Ativo Circulante são representados por caixa e equivalentes de 

caixa, sendo que o montante de R$ 208.551.000,00 está vinculado ao Regime Próprio 
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de Previdência dos Servidores – RPPS. Percebemos, também, que a Dívida Ativa 

Tributária (objeto de parcelamento) representa 16,58% (R$ 1.283.439.000,00) do Ativo 

Circulante e que do montante registrado como Demais Créditos e Valores a Curto 

Prazo, a maior parte refere-se a Depósitos Judiciais - R$ 461 milhões e Créditos 

Administrativos a Receber - R$ 227 milhões. 

 

Já no grupo Ativo Não Circulante, são apresentados o conjunto de bens e 

direitos realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, 

compostos da seguinte forma em 31/12/2014: 
dez/14
R$ mil

Análise
 Vertical

ATIVO  NÃO CIRCULANTE

 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 30.030.443 81,31%
 CRÉDITOS DE LONGO PRAZO 28.290.337 76,60%
    Dívida Ativa Tributária 33.755.930 91,39%
    Empréstimos e Financiamentos Concedidos 552.022 1,50%

    (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo -6.017.615 -16,29%
 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 1.740.106 4,71%

 INVESTIMENTOS 1.674.920 4,53%

  PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 554.398 1,50%
    Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial 464.653 1,26%
    Participações Avaliadas pelo Método de Custo 37.719 0,10%
    Propriedades para Investimento 52.026 0,14%
  DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 1.120.522 3,03%
    Títulos e Valores Mobiliários - RPPS 845 0,00%
    Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS 1.117.888 3,03%
    Demais Investimentos Permanentes 1.789 0,00%

  IMOBILIZADO 5.218.172 14,13%

  BENS MÓVEIS 386.752 1,05%
    Bens  Móveis 895.805 2,43%

    (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis -509.053 -1,38%
  BENS IMÓVEIS 4.831.420 13,08%
    Bens Imóveis 5.169.315 14,00%

    (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis -337.066 -0,92%

    (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis -829 0,00%

  INTANGÍVEL 10.594 0,03%

 SOFTWARES 10.075 0,03%
   Softwares 23.635 0,06%

    (-) Amortização Acumulada Softwares -13.560 0,03%

 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS 519 0,00%
   Marcas, Direitos e Patentes 617 0,00%

    (-) Amortização Acumulada Marcas, Direitos e Patentes -98 0,00%

 TOTAL 36.934.129 100,00%

Fonte: Contas de Gestão 2014 e Balancete de Verificação - Relatório FCONR09304  

 

O valor mais significativo se refere aos Créditos de Longo Prazo, que registra a 

soma da Dívida Ativa Tributária e Empréstimos e Financiamentos Concedidos, 

representando 76,60% (R$ 28.290.337.000,00) do Ativo Não Circulante. A Dívida Ativa 

Tributária Líquida (deduzindo a Provisão para Perdas, no valor de 
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R$ 5.998.476.000,00) corresponde a 98% desse subgrupo, o que equivale a 

R$ 27.757.454.000,00. 

 

Analisando o Passivo, no grupo do Passivo Circulante são apresentadas as 

obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes 

critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da 

entidade; sejam mantidos primariamente para negociação ou tenham prazos 

estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações 

contábeis. 

 

Assim, o Passivo Circulante, em 31/12/2014, estava composto da seguinte 

forma: 

dez/14 Análise
PASSIVO CIRCULANTE R$ mil Vertical

     OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAG AR  989.537 22,63%
     EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  492.549 11,27%

     Empréstimos a Curto Prazo - Interno 19.987 0,46%
     Financiamentos a Curto Prazo - Interno 387.104 8,85%
     Financiamentos a Curto Prazo - Externo 85.458 1,96%
 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 1.930.669 44,16%
     Fornecedores Nacionais 1.861.643 42,58%
     Precatórios de Fornecedores Nacionais 69.026 1,58%
 OBRIGAÇÕES FISCAIS 27.579 0,63%
 PROVISÕES A CURTO PRAZO 236.111 5,40%
     Provisão para Riscos Trabalhistas 11.887 0,27%
     Provisão para Riscos Fiscais 18.203 0,42%
     Provisão para Riscos Cíveis 205.959 4,71%
     Outras Provisões 62 0,00%
 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 695.640 15,91%

 TOTAL 4.372.085 100,00%
Fonte: Prestação de Contas 2014 e Balancete de Verificação - Relatório FCONR09304  

 

Em inspeção ordinária realizada pela CAD na CGM, foi verificado que do saldo 

total do Passivo Circulante, o valor de R$ 2.809.645.000,00 (64,26%) é decorrente de 

Restos a Pagar do exercício em análise e de exercícios anteriores, sendo que o maior 

volume está em Restos a Pagar Processados, no montante de R$ 2.040.631.000,00, 

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.  
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Relativamente ao Passivo Não Circulante, que apresenta as obrigações 

exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, em 31/12/2014, 

estava composto da seguinte forma: 

dez/14 Análise
PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ mil Vertical

     OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAG AR  100.952 0,59%
     EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  12.238.153 71,50%

     Empréstimos a Longo Prazo - Interno 126.264 0,74%
     Financiamentos a Longo Prazo - Interno 8.884.549 51,90%
     Financiamentos a Longo Prazo - Externo 3.227.340 18,86%
 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 19.270 0,11%

 OBRIGAÇÕES FISCAIS 45 0,00%

 PROVISÕES A LONGO PRAZO 3.995.421 23,34%

     Provisão para Riscos Trabalhistas 73.974 0,43%

     Provisões Matemáticas Previdenciárias  3.308.142 19,33%
     Provisão para Riscos Fiscais 137.528 0,80%
     Provisão para Riscos Cíveis 475.777 2,78%
 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 753.682 4,40%
 RESULTADO DIFERIDO 9.979 0,06%

 TOTAL 17.117.502 100,00%
Fonte: Prestação de Contas 2014 e Balancete de Verificação - Relatório FCONR09304  

 

Na análise vertical, constata-se que a maior parte das obrigações de longo 

prazo referem-se aos Empréstimos e Financiamentos (71,50%), no valor de R$ 

12.238.153.000,00, e Provisões a Longo Prazo (23,34%), que somam R$ 

3.995.421.000,00. 

 

Do montante registrado em Provisões a Longo Prazo, 82,80% refere-se ao 

passivo atuarial do FUNPREVI que, conforme notas explicativas às Demonstrações 

Contábeis do referido Fundo, diz respeito ao exercício de 2013, portanto sem 

atualização para o exercício de 2014, considerando que os cálculos atuariais não 

foram elaborados em tempo hábil para se efetivar a contabilização no exercício atual. 

 
 

Quanto ao Patrimônio Líquido, que compreende o valor residual dos ativos 

depois de deduzidos todos os passivos, temos a seguinte composição, em 31/12/2014: 
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dez/14
R$ mil

Análise
 Vertical

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

     PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 211.474 0,91%

     ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 55.589 0,24%

     RESERVAS DE CAPITAL 14.389 0,06%

     RESERVAS DE LUCROS 344 0,00%

     DEMAIS RESERVAS 595 0,00%

     RESULTADOS ACUMULADOS 22.902.733 98,78%

        Resultado do Exercício 1.512.749 6,52%

        Resultados de Exercícios Anteriores 20.921.296 90,24%

        Ajustes de Exercícios Anteriores 468.688 2,02%

TOTAL 23.185.124                  100,00%

Fonte: Contas de Gestão 2014  

 

O valor mais significativo do grupo se refere aos Resultados Acumulados, 

representando 98,78% (R$ 22.902.733.000,00) do saldo do Patrimônio Líquido. 

 

1.8 CONTABILIZAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S 

 

Com a implantação do novo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

– MCASP, a contabilidade pública passou a ter um enfoque patrimonial, registrando os 

fatos contábeis pelo regime de competência. Destaca-se o tratamento contábil dos 

Restos a Pagar Não Processados - RPN que, pelo fato de serem empenhos não 

liquidados e não pagos até o dia 31/12/2014, não podem mais figurar como obrigação 

no Balanço Patrimonial do Município. A exceção se verifica para os empenhos no 

estágio "em liquidação", que corresponde aos casos em que o fato gerador da despesa 

contábil ocorre independentemente da efetiva liquidação do crédito orçamentário, 

ocorrendo, portanto, a necessidade de se registrar a obrigação no Passivo Circulante 

do ente.  

 

O Decreto Municipal nº 39.462, de 11/11/2014, dispôs que os saldos de 

empenhos não liquidados deveriam ser cancelados no encerramento do exercício de 

2014. 

 

De acordo com o artigo 5º e o seu parágrafo único do mencionado ato 

normativo, os Ordenadores de Despesa teriam até 16/01/2015 para realizar o 

cancelamento de todos os empenhos não liquidados. Diante disso, a CGM entendeu 
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que os empenhos que não foram cancelados e, portanto, inscritos em RPN, 

encontravam-se no estágio “em liquidação” (com a ocorrência dos respectivos fatos 

geradores), efetuando, desta forma, os lançamentos patrimoniais correspondentes nas 

contas de Despesa/Ativo e Passivo da Administração Direta, sendo tal procedimento 

também adotado pelas entidades da Administração Indireta.  

 

O montante inscrito em RPN foi de R$ 742.963.005,15, valor esse que impactou 

a situação patrimonial do Município apresentada em suas demonstrações.  

 

Considerando-se a relevância do montante envolvido, inspeção realizada pela 

CAD em março de 2015 buscou verificar, através de amostragem, se ocorreram, em 

2014, os fatos geradores relacionados aos empenhos inscritos em RPN, o que 

justificaria o procedimento adotado pelo Município.  

 

Analisando alguns Relatórios de Acompanhamento de Liquidação referentes ao 

primeiro quadrimestre de 2015, a inspeção constatou empenhos inscritos em RPN e 

liquidados em 2015 com indicação de fato gerador posterior a 31/12/2014, não 

justificando, portanto, o reconhecimento dos seus efeitos patrimoniais no exercício 

objeto da presente Prestação de Contas. 

 

Assim, conclui-se que as Contas Patrimoniais do Município do Rio de Janeiro 

podem estar distorcidas em função da evidenciação de fatos que não ocorreram 

durante o exercício.    

 

1.9 INCONSISTÊNCIAS NO BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Com o objetivo de calcular o superávit financeiro, definido no § 2º do art. 43 da 

Lei nº 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 

definiu que as contas do Ativo e Passivo seriam diferenciadas por atributos Financeiros 

(F) ou Permanentes (P), conforme definições contidas no art. 105 da mesma Lei. 

Dessa forma, o Balanço Patrimonial, estabelecido no referido Manual, contempla um 
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quadro que demonstra os Ativos Financeiros e Permanentes e os Passivos Financeiros 

e Permanentes. 

 

Analisando o Balanço Patrimonial da Administração Direta, observa-se 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).  

 

Uma vez que cada conta contábil deve possuir, no momento do registro, atributo 

Financeiro (F) ou Permanente (P), essa diferença não se justifica, ou seja, o montante 

do Ativo deve corresponder à soma dos Ativos Financeiro e Permanente, assim como 

o Passivo (sem considerar o PL) deve corresponder à soma dos Passivos Financeiro e 

Permanente. 

 

Outro ponto importante é que o MCASP, ao estabelecer a estrutura do Balanço 

Patrimonial, definiu a obrigatoriedade de elaboração do anexo denominado 

“Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial”, com o 

objetivo de apresentar o superávit ou déficit financeiros por fontes de recursos. No 

entanto, esse quadro não consta como anexo nos Balanços Patrimoniais da 

Administração Direta e dos órgãos da Administração Indireta.  
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2. AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES  

 

Autarquias e Fundações são instituições criadas pelo Estado com o objetivo de 

descentralizar suas atividades, sendo, portanto integrantes da Administração Indireta. 

 

As principais diferenças entre estas instituições são a forma de criação, a forma 

jurídica e as atividades realizadas. A Autarquia, diferentemente da Fundação, deverá 

ser criada por lei específica, não pode ser pessoa pública de direito privado e só pode 

realizar atividades típicas de Estado. 

 

No quadro a seguir estão relacionados os principais componentes orçamentários 

das autarquias e fundações, em 31/12/2014, sendo que adiante, farei uma breve 

análise de cada uma delas individualmente. Cabe ressaltar 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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
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A - Receita Corrente 3.053.546 212 5.888 128 5.563 174 2.268 3.942 3.531 3.075.252

B - Receita de Capital 145.135 0 0 0 0 0 230 0 0 145.365

C - Receita Total Arrecadada (A+B) 3.198.681 212 5.888 128 5.563 174 2.498 3.942 3.531 3.213.144

D - Despesa Corrente Realizada (empenhada) 3.600.045 6.014 419.201 6.921 17.484 24.932 10.050 81.300 19.988 4.185.935

E - Despesa de Capital Realizada (empenhada) 2.740 13.849 1.860 207.573 0 17.427 548 342.702 55 586.754

F - Despesa Total Realizada (empenhada) (D+E) 3.602.785 19.863 421.061 214.494 17.484 42.359 10.598 424.002 20.043 4.328.644

G - Resultado Orçamentário (C-F) -404.104 -19.651 -415.173 -214.366 -11.921 -42.185 -8.100 -420.060 -16.512 -1.115.500

Fonte: Prestação de Contas de 2014/FINCON  

 

Importante salientar que no exercício de 2014, em razão das alterações 

introduzidas pelo novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, os 

Repasses deixaram de ser somados às Receitas para cálculo do Resultado 

Orçamentário. 

 

No quadro a seguir, estão relacionados os principais componentes patrimoniais 

das autarquias e fundações em 31/12/2014.  
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R$ Mil

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

 P
R

E
V

IR
IO

 

 IP
P

 

 G
U

A
R

D
A

 
M

U
N

IC
IP

A
L 

 G
E

O
 R

IO
 

 R
IO

Z
O

O
 

 P
A

R
Q

U
E

S
 

E
 J

A
R

D
IN

S
 

 P
LA

N
E

T
Á

R
IO

 

 R
IO

-Á
G

U
A

S
 

 C
ID

A
D

E
 D

A
S

 
A

R
T

E
S

 

 T
O

T
A

L 

H - Ativo Circulante 1.354.315 4.587 43.781 39.834 5.230 9.785 3.901 92.372 3.061 1.556.866

I - Ativo Realizavel a Longo Prazo 666.624 0 3.095 0 0 0 0 0 0 669.719

J - Investimentos 1.118.733 0 59 0 2 0 0 0 0 1.118.794

K - Imobiizado 23.233 902 3.534 73.789 2.845 124 405 284.499 1.091 104.832

L - Intangível 0 398 0 0 0 3 0 0 0 401

M - Ativo Não Circulante (I+J+K+L) 1.808.590 1.300 6.688 73.789 2.847 127 405 284.499 1.091 1.893.746

N - Passivo Circulante 365.353 4.105 68.844 39.462 3.093 10.029 2.260 91.522 2.157 586.825

O - Passivo Não Circulante 3.356.184 0 351.470 1.461 1.207 0 0 30.642 0 3.710.322

P - Patrimonio Líquido -558.632 1.782 -369.845 72.700 3.777 -117 2.046 254.707 1.995 -846.535

Fonte: Prestação de Contas de 2014/FINCON  
 

 

2.1 PREVIRIO 

 

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – 

PREVI-RIO é uma autarquia criada pela Lei nº 1.079, de 05 de novembro de 1987. 

 

Em 2014, observa-se uma redução do saldo patrimonial de R$ 613.311.000,00 

em relação ao exercício de 2013. Tal redução é justificada por ajuste relativo a 

exercícios anteriores, positivo em R$ 236.446.000,00, e pelo déficit de 

R$ 849.757.000,00, apurado no exercício. Assim, o patrimônio da Autarquia, que em 

2013, era positivo em R$ 54.680.000,00, tornou-se negativo em R$ 558.631.000,00, 

em 2014. 

 

De acordo com as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, segregando 

as massas da FUNPREVI, que apresentou no exercício de 2014 um déficit de R$ 

710.414.000,00, e do FASS, que teve déficit de R$ 29.977.000,00, o resultado 

apresentado pelo Instituto foi um déficit de R$ 109.366.000,00. 

 

Cabe ressaltar que, sob o ponto de vista orçamentário, o FUNPREVI e o FASS 

apresentaram respectivamente déficits de R$ 349.230.000,00 e de R$ 18.297.000,00. 

A diferença entre os resultados orçamentário e patrimonial ocorre em função das 
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variações decorrentes de eventos extra-orçamentários, como também dos diferentes 

momentos dos registros contábeis de receitas e despesas.  

 

No caso do FUNPREVI foram determinantes para a diferença entre os 

resultados orçamentário e patrimonial a Desvalorização e Perdas com Ativos, que 

afetou negativamente em R$ 437.468.000,00, e a Reavaliação de Ativos, que afetou 

positivamente em R$ 105.520.000,00, o resultado patrimonial. 

 

No caso do FASS, a diferença deve-se principalmente em razão da alteração de 

critério de reconhecimento de receita, que gerou o Ajuste de Exercícios Anteriores, no 

valor de R$ 12.430.000,00.  

 

Expurgando-se os efeitos do FUNPREVI e do FASS, o PREVIRIO apresentou 

déficit orçamentário de R$ 36.577.000,00, bem como um déficit patrimonial de 

R$ 109.366.000,00. 

 

2.2 IPP 

 

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP é uma autarquia, criada 

pela Lei nº 2.689, de 1º de dezembro de 1998 e instituída pelo Decreto nº 17.288, de 

08 de janeiro de 1999. 

 

Em Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis o IPP informa que as 

Contingências Passivas não registradas totalizaram R$ 12.566.000,00, em cinco ações 

diferentes.  

 

O Instituto teve uma redução de R$ 303.000,00 em seu Patrimônio no ano de 

2014, em razão da diferença entre o déficit apurado no exercício no valor de R$ 

314.000,00 e o ajuste de exercícios anteriores, positivo em de R$ 11.000,00. 
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2.3 GM-RIO 

 

A Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro – GM-RIO é uma autarquia 

criada pela Lei Complementar nº 100, de 16 de outubro de 2009, que lhe transferiu 

todo o patrimônio da extinta Empresa Municipal de Vigilância S/A – EMV S/A. 

No Passivo Não Circulante, está registrado contabilmente como Provisões a 

Longo Prazo, no encerramento do exercício de 2014, o montante de 

R$ 351.470.000,00. 

 

Cabe lembrar que no encerramento do exercício de 2013, as provisões da 

Autarquia foram registradas pelo montante de R$ 378.977.000,00, no Passivo 

Permanente, nas quais constava R$ 22.922.000,00 relativos a férias. No exercício de 

2014, em razão das alterações introduzidas pelo novo Plano de Contas Aplicado ao 

Setor Público - PCASP, os valores relativos a provisões de férias, no valor R$ 

28.216.000,00, estão registrados separadamente no Passivo Circulante. 

 

A Guarda Municipal, que em 2013 já tinha um Passivo a Descoberto de 

R$ 368.733.000,00, no ano de 2014, em razão do déficit de R$ 974.000,00 apurado no 

exercício, e do ajuste de exercícios anteriores, negativo no valor de R$ 138.000,00, viu 

seu Patrimônio Negativo se elevar para R$ 369.845.000,00. 

 

2.4 GEO-RIO 

 

A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO-RIO 

é uma fundação de direito público, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada 

pelo Decreto nº 11.572, de 03 de novembro de 1992, de acordo com a Lei nº 1.575, de 

12 de junho de 1990.  

 

O patrimônio da GEO-RIO aumentou significativamente no exercício de 2014, 

passando de R$ 6.982.000,00 para R$ 72.700.000,00, em decorrência, principalmente, 

do acréscimo na conta Imobilizado em Bens Móveis - Execução de Obras e Projetos. 
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2.5 RIOZOO 

 

A Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIOZOO é uma 

fundação de direito privado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela 

Lei nº 173, de 29 de julho de 1980. 

 

Conforme Notas Explicativas da RIOZOO, a dívida com a CEDAE, que em 2013 

estava registrada pelo valor de R$ 6.535.000,00, foi baixada em 31/12/2014 pelo valor 

de R$ 6.240.000,00, em razão da Assunção de Dívida entre Prefeitura, CEDAE e 

Governo do Estado, que contemplava débitos de contas de consumo de água dos 

órgãos e entidades municipais. A diferença de R$ 295.000,00 será liquidada e paga até 

31/12/2015. 

 

Em inspeções realizadas pela CAD foi verificado que o valor de 

R$ 12.302.000,00 registrado em 2013 na conta Bens Imóveis referia-se ao registro do 

terreno e benfeitorias, reduzida a depreciação/amortização, da sede da Fundação. No 

entanto, não existia qualquer documentação que comprovasse a propriedade do imóvel 

por parte da RIOZOO. Em face do exposto, em 2014 foi baixado o valor de R$ 

11.461.000,00 referentes ao terreno. Já o saldo da conta Instalações foi transferido 

para a conta Benfeitoria em Propriedade de Terceiros.   

                     

Em razão, principalmente, das duas baixas citadas, a RIOZOO contabilizou 

negativamente no seu patrimônio, como ajuste de exercícios anteriores, o valor de R$ 

5.051.000,00. Assim, apesar do resultado do exercício ter sido superavitário em R$ 

1.196.000,00, tal ajuste contribuiu para reduzir o Patrimônio da Fundação de R$ 

7.632.000,00, em 2013, para R$ 3.777.000,00, em 2014. 
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2.6 PARQUES E JARDINS 

 

A Fundação Parques e Jardins – FPJ é uma fundação de direito público, 

controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 9.016, de 05 de 

dezembro de 1989, de acordo com a Lei nº 1.419, de 11 de julho de 1989.  

 

Conforme informado nas Notas Explicativas existem Contingências Passivas 

Não Reconhecidas no montante de R$ 4.875.000,00, sendo R$ 596.000,00 relativos 

Ações Trabalhistas e R$ 4.279.000,00, a Ações Cíveis.  

 

A FPJ registrou no exercício de 2014 uma redução patrimonial no valor de R$ 

386.000,00, decorrente do déficit R$ 605.000,00 apurado na Demonstração das 

Variações Patrimoniais e do ajuste de exercícios anteriores, positivo em R$ 

219.000,00. Assim seu patrimônio que em 2013 era positivo em R$ 269.000,00, 

passou para negativo em R$ 117.000,00, em 2014.   

 

2.7 PLANETÁRIO 

 

A Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro é uma fundação de direito 

público do Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 11.966 de 15 de março 

de 1993, de acordo com a Lei Municipal 1.932, de 28 de dezembro de 1992. 

 

A Fundação Planetário teve um acréscimo no seu Patrimônio, no exercício de 

2014, no valor de R$ 441.000,00, em razão de um superávit de R$ 406.000,00 apurado 

no exercício e um acréscimo de R$ 35.000,00 relativos a ajuste de exercícios 

anteriores.  

 

2.8 RIO-ÁGUAS 

 

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas é 

uma Fundação Autárquica Especial, criada pela Lei Municipal nº 2.656, de 23 de junho 
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de 1998, transformada pelo Decreto nº 26.210, de 07 de fevereiro de 2006, em 

Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas, e restabelecida como Fundação pelo 

Decreto nº 33.767, de 06 de maio de 2011. 

 

O aumento do Saldo Patrimonial do exercício, de R$ 248.357.000,00, 

corresponde ao Resultado Patrimonial de 2014, superavitário em R$ 244.900.000, em 

razão, principalmente, da execução de Obras e Projetos de Engenharia, cujas 

subvenções da PCRJ foram apropriadas na receita, enquanto os custos 

correspondentes foram contabilizados no Imobilizado, em função da mudança de 

critério na implantação do MCASP e, também, pela aquisição de imóveis para 

construção de reservatórios, sendo o restante relativo a ajuste de exercícios anteriores.  

 

2.9 CIDADE DAS ARTES 

 

A Fundação Cidade das Artes é uma fundação de direito privado, criada como 

Fundação Rio pela Lei Municipal nº 452, de 28 de novembro de 1983, transformada 

pelo Decreto nº 26.210, de 07 de fevereiro de 2006, em Subsecretaria de Arte e 

Cultura e restabelecida como Cidade das Artes, pelo Decreto nº 36.564, de 04 de 

dezembro de 2012. 

 

De acordo com as Notas Explicativas, a Cidade das Artes iniciou o processo de 

incorporação dos bens adquiridos pela RIOURBE através do Pregão Presencial nº 

02/2008, processo 06/503.627/2007, tendo sido adicionado o montante de R$ 

905.000,00 na conta Mobiliário em Geral, restando ainda uma pequena quantidade de 

bens móveis e equipamentos eletrônicos a incorporar, que dependem de avaliação de 

mercado.  

 

O seu patrimônio, no exercício, reduziu em R$ 73.000,00, em razão do resultado 

deficitário de R$ 1.190.000,00, compensado pelo ajuste de exercícios anteriores, 

positivo em R$ 1.117.000,00.  
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3. FUNDOS ESPECIAIS 

 

Constitui fundo especial o produto de receitas específicas que, por lei, se 

vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, mediante dotações 

consignadas na Lei de Orçamento. Os fundos apresentam natureza contábil e não 

possuem personalidade jurídica própria, sendo instituídos após prévia autorização 

legislativa, constituindo uma importante ferramenta para a viabilização de políticas 

públicas.  

 

No exercício de 2014, 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 e vinculado ao Poder Legislativo, 

não teve seus demonstrativos contábeis publicados nesta Prestação de Contas de 

Governo. 

 

Os fundos mais importantes, por volume de recursos são: FMS, FUNPREVI e 

FUNDEB responsáveis por 90,63% (R$ 9.535.755.000,00) das despesas 

orçamentárias empenhadas.  
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R$ Mil

Receitas 
Orçamentárias 
Arrecadadas

Despesas  
Orçamentárias 
Empenhadas

Resultados 
Orçamentários

Patrimônio
Líquido

 FMS 1.463.632 4.192.884 (2.729.251)                   (27.380)                   

 FUNPREVI 2.846.516 3.195.747 (349.230)                       (1.461.462)             

 FUNDEB 2.155.264 2.147.145 8.119 39.153

 FEIP 244.572 228.871 15.701 82.450

 FMH 151.078 302.378 (151.300)                       16.179

 FASS 170.549 188.847 (18.297)                         12.078

 FMAS 39.509 111.076 (71.567)                         25.396

 FOE/PGM 43.919 128.557 (84.638)                         159.551

 FCA 13.275 16.479 (3.203)                           14.506

 FMHIS 1.731 2.052 (321)                               8.674

 FMADCA 3.179 3.506 (326)                               9.701

 FUMDC 7.951 2.578 5.372 17.344

 FMEO -                             1.970 (1.970)                           -                           

 FMI 2.236 15 2.221 2.242

 FUNDET 28 -                                28 10.638

 FMDU 86 -                                86 879

 FMAD 10 -                                10 100

 FEPT 110 -                                110 600

 FMAP -                             -                                -                                 -                           

 FMCPC -                             -                                -                                 -                           

TOTAL 7.143.647                10.522.103                  (3.378.456)                   (1.089.352)             

Fonte: Contas de Gestão de 2014  

 

De forma consolidada, os fundos especiais arrecadaram receitas orçamentárias 

que totalizaram R$ 7.143.647.000,00 e realizaram despesas orçamentárias no 

montante de R$ 10.522.103.000, gerando um resultado orçamentário deficitário de 

R$ 3.378.456.000,00.  

 

Diferentemente dos outros exercícios, o de 2014 não está considerando os 

repasses governamentais para o cálculo das receitas orçamentárias, regra esta de 

acordo com os novos critérios do novo plano de contas aplicados ao setor público 

(PCASP).  

 

O total repassado pelo Tesouro Municipal aos Fundos Especiais em 2014 

totalizou R$ 2.699.830.000,00. 

 

Com relação à gestão orçamentária, destacam-se os seguintes aspectos: 

� Dos fundos especiais, dez demonstraram déficit orçamentário, 

destacando-se o FMS que apresentou déficit de R$ 2.729.251.000,00, 
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equivalendo a 186,47% de suas receitas orçamentárias arrecadadas; em 

contrapartida o maior superávit foi apresentado no FEIP, no valor de R$ 

15.701.000,00, correspondente a 6,42% de suas receitas;    

� O Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa - FMAP, instituído pela Lei 

Municipal nº 5.397/2012 e regulamentado pelo Decreto Municipal 

nº 35.963/2012, teve previsão de repasses e fixação de despesas no 

valor de R$ 2.000,00 e o Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio 

Cultural - FMCPC, criado pela Lei Complementar Municipal nº 111/2011 e 

regulamentado pelo Decreto Municipal n° 35.879/2012, teve previsão de 

repasses e fixação de despesas atualizadas de R$ 2.900.000,00. 

Entretanto, esses fundos não obtiveram arrecadação de receitas e não 

tiveram execução orçamentária; 

� O Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico – FMEO, criado pela lei 

municipal n° 3.428/2012 e regulamentado pelo decreto 21.906/2002, não 

teve previsão de receitas orçamentárias. Ainda assim, foram empenhados 

por esse fundo R$ 1.970.000,00, mostrando a dependência de repasses 

governamentais cuja arrecadação foi de R$ 1.503.000,00.    

� O FUNDET, o FMDU, o FMAD e o FEPT obtiveram arrecadação de 

receitas, mas não realizaram despesas, descumprindo as diretrizes e as 

finalidades básicas estabelecidas em suas leis de criação.  

� O FUNPREVI apresentou uma situação líquida negativa de 

R$ 1.461.462.000,00, principalmente em decorrência das provisões 

matemáticas previdenciárias, demonstradas no passivo não circulante, 

que montam o valor de R$ 3.326.082.000,00; 

� O FMS também apresentou uma situação líquida negativa no valor de R$ 

27.380.000,00; 

� O FOE/PGM e o FEIP apresentaram os maiores valores de patrimônio 

líquido - R$ 159.551.000,00 e R$ 82.450.000,00, respectivamente.  

 

No quadro seguinte, evidencia-se o montante das despesas orçamentárias que 

foram empenhadas, comparativamente à dotação final autorizada, em valores e em 

percentuais: 
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                     R$ Mil
Dot. 

Atualiz. (A)
Desp. 

Empenhada (B)
% 

(B/A)
 FASS 189.664                      188.847 99,57%
 FMEO 2.000                           1.970 98,50%

 FUNPREVI 3.273.163                   3.195.747 97,63%

 FUNDEB 2.240.348                   2.147.145 95,84%

 FMS 4.383.377                   4.192.884 95,65%

 FOE/PGM 139.052                      128.557 92,45%

 FEIP 261.793                      228.871 87,42%
 FCA 19.316                         16.479 85,31%
 FMAS 135.029                      111.076 82,26%
 FUMDC 4.281                           2.578 60,22%
 FMI 27                                 15 56,72%
 FMH 638.523                      302.378 47,36%
 FMADCA 8.743                           3.506 40,10%
 FMHIS 8.087                           2.052 25,37%
 FUNDET 29                                 -                                 0,00%
 FMDU 88                                 -                                 0,00%
 FMAD 52                                 -                                 0,00%
 FEPT 100                              -                                 0,00%
 FMAP 2                                   -                                 0,00%
 FMCPC 2.900                           -                                 0,00%

TOTAL 11.306.574                 10.522.103                   93,06%
Fonte: Contas  de Gestão de 2014  

 

Com relação à comparação visualizada no quadro anterior, destacam-se os 

seguintes pontos: 

� De forma consolidada, 93,06% (R$ 10.522.103.000,00) das dotações 

autorizadas foram empenhadas, tendo sido alcançado 93,77% em 2013. 

Os fundos que apresentaram os menores percentuais de realização 

foram o FMHIS (25,37%), FMADCA (40,10%) e FMH (47,36%), além 

daqueles que não apresentaram nenhuma realização (FUNDET, FMDU, 

FMAD e FEPT) e os que não tiveram arrecadação de receitas e 

realização de despesas (FMAP e FMCPC); 

� De forma consolidada, verificou-se economia orçamentária de R$ 

784.472.000,00 em 2014, destacando-se o FMH e o FMS, com 

R$ 336.145.000,00 e R$ 190.493.000,00, respectivamente. 

 

De acordo com as informações orçamentárias de 2014, os recursos utilizados 

pelos fundos foram direcionados para o custeio das seguintes despesas: 

� Pessoal e Encargos Sociais: 58,44%; 

� Outras Despesas Correntes: 36,69%; 

� Despesas de Capital: 4,88%. 
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A seguir, é demonstrada a variação ocorrida nas disponibilidades financeiras 

dos fundos especiais: 
R$ Mil

Disponível 
em 31/12/2013

Disponível 
em 31/12/2014

Evolução
 % 

 FUNPREVI 1.027.755                    712.085                        -30,71%

 FUNDEB 244.324                       271.311                        11,05%

 FMS 271.768                       230.170                        -15,31%

 FEIP 74.519                          120.835                        62,15%

 FOE/PGM 170.585                       103.153                        -39,53%

 FMH 48.428                          73.993                          52,79%

 FMAS 29.788                          27.752                          -6,84%

 FASS 33.090                          22.377                          -32,38%

 FUMDC 12.152                          17.668                          45,39%

 FCA 17.056                          16.170                          -5,19%

 FMADCA 10.678                          10.297                          -3,57%

 FMHIS 12.064                          8.678                            -28,07%

 FMI 21                                  2.242                            10575,14%

 FMDU 793                               879                                10,86%

 FEPT 487                               600                                23,25%

 FUNDET 257                               285                                10,83%

 FMAD 90                                  100                                10,65%

 FMEO -                                -                                 0,00%

TOTAL 1.953.856                    1.618.594                    -17,16%

Fonte: Contas de Gestão de 2014  

A análise das variações ocorridas nas disponibilidades evidencia: 

� Em relação ao exercício anterior, as disponibilidades dos fundos foram 

reduzidas em R$ 335.262.000,00, o que representa uma queda de 

17,16%. Em termos percentuais, o FOE/PGM apresentou o maior 

decréscimo (39,53%), enquanto que em valores, a maior diminuição 

ocorreu no FUNPREVI, na quantia de R$ 315.670.000,00; em 

contrapartida o maior acréscimo proporcional foi verificado no FMI 

(10575,14%); 

� Em relação às disponibilidades, 74,98% estão concentradas no 

FUNPREVI (43,99%), FUNDEB (16,76%) e FMS (14,22%).  

 

3.1 FUNPREVI  

 

O Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI, 

gerido pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - 

PREVI-RIO, foi criado pela Lei Municipal nº 3.344, de 28/12/2001, com a finalidade 
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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. 

3.1.1 RECEITAS E DESPESAS 

Desde a entrada em vigor da Lei nº 5.300/2011, a principal receita do Fundo é a 

Contribuição Previdenciária Suplementar, que no exercício de 2014, foi equivalente a 

45,63% da receita total arrecadada. Entre as demais receitas auferidas no período 

destacam-se: a Contribuição Patronal - Ativo Civil – Poder Executivo e a Contribuição 

do Servidor – Ativo Civil - Poder Executivo, representando, respectivamente, 28,28% e 

14,03% da receita total. Destacou-se também, representando 2,31% do total, a receita 

obtida pela alienação de imóveis auferida com o Termo de Permuta nº 94/2014 

celebrado entre o FUNPREVI, o Município e a Câmara Municipal. 

 

Em relação à Compensação Previdenciária, vale ressaltar o crescimento 

observado nos últimos cinco anos, cuja variação acumulada foi de 134%.  

 

Com relação às despesas orçamentárias, essas atingiram o montante de 

R$ 3.195.747.000,00, representando 97,63% das despesas autorizadas.  

 

A observação do relatório permite destacar a relevância das despesas com 

servidores inativos da rede de ensino, que representam 50,71%, percentual, 

aproximadamente, equivalente à metade das despesas totais do Fundo. 

 

Além disso, pela análise da execução orçamentária do exercício, constatou-se 

que, pelo quarto ano consecutivo, após o início do pagamento da Contribuição 

Suplementar em 2011, instituída pelo Plano de Capitalização, o FUNPREVI apresentou 

déficit previdenciário. 

 3.1.2 SITUAÇÃO ATUARIAL DO FUNPREVI 

Até 15/04/2015, data de publicação no Diário Oficial do Município da Prestação 

de Contas da Prefeitura do Rio de Janeiro referente ao exercício de 2014, a Avaliação 
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Atuarial anual do FUNPREVI ainda não havia sido finalizada, o que inviabilizou a 

análise da situação atuarial do Fundo.  

 

A obrigatoriedade da avaliação atuarial anual é prevista no §2º do art. 8º da Lei 

3344/2001, e no inciso I do art. 1º da Lei Federal 9717/98. 

 

A análise da situação atuarial é importante, pois demonstra, a longo prazo, se 

existe garantia de equivalência entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações 

projetadas, apuradas atuarialmente.  

 

Embora a avaliação do exercício ainda não tenha sido concluída, destaca-se o 

impacto no resultado atuarial em função do decréscimo patrimonial sofrido pelos 

imóveis de propriedade do FUNPREVI em dezembro/2014, da ordem de R$ 

276.000.000,00. 

 

A não conclusão da Avaliação Atuarial em tempo hábil para a contabilização das 

Provisões Matemáticas foi registrada em Nota Explicativa às Demonstrações 

Contábeis, tendo sido mantida a posição contábil do Passivo Atuarial de 31/12/2013. 

 

Considerando os déficits previdenciários apurados nos últimos anos, ressalta-se 

a importância de uma das fontes de recurso previstas no Plano de Capitalização do 

Fundo, os royalties de petróleo, e o impasse acerca de sua destinação. Se por um lado 

o art. 33A da Lei nº 3.344/2001, alterado pela Lei 5.300/2011, prevê que:  

 

"O município do Rio de Janeiro cederá ao FUNPREVI os direitos pertinentes às 

receitas a que faz jus por força do disposto no § 1º do art. 20 da Constituição da 

República, ou os recursos da alienação onerosa desses direitos, no período de 1º de 

janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2059". 

 

Por outro, de acordo com o art. 147, VIII, do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, instituído pela Lei Complementar 
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Municipal nº 111 de 01/02/2011, os royalties compõem os recursos do Fundo de 

Conservação Ambiental (FCA).  

 

Em Parecer exarado no processo 40/3666/2013, a Procuradoria Especial deste 

Tribunal concluiu que cabe ao Poder Executivo cumprir o determinado pela LC nº 

111/2011, aplicando-se a transferência da integralidade dos recursos referentes a 

Royalties de Petróleo recebidos pelo Município ao FCA. 

 

A Secretaria Municipal de Fazenda encaminhou, por meio do Ofício SMF nº 741, 

de 12/09/2014, cópia do PARECER PG-PADM-011-2014-AVC, de 20/05/2014, 

aprovado pelo Procurador Geral do Município do Rio de Janeiro, o qual manifestou-se 

pela não obrigatoriedade de aplicação de 100% dos recursos dos royalties no FCA. 

 

Em outubro/2014, mediante o Parecer da PGM, o processo 40/3666/2013 foi 

novamente submetido à Douta Procuradoria Especial desta Corte de Contas, sendo de 

suma relevância para a saúde financeira e atuarial do Fundo o desfecho do impasse e, 

caso os recursos dos royalties, de fato, não sejam destinados ao Fundo, seja definida 

nova fonte de recurso, em espécie, em substituição, complementando o valor total 

previsto no Plano de Capitalização. 

 3.1.3 IMÓVEIS 

A carteira imobiliária do FUNPREVI apresentava em dezembro/2014, diversos 

imóveis que perfaziam o montante de R$ 1.117.888.000,00. 

 

Quanto à variação no valor da carteira, examinando a variação sofrida no valor 

dos imóveis do FUNPREVI, registra-se que: 

• Quadra 23 – atual Lote 1 da Quadra 2 

 

Em inspeção realizada em fevereiro/2014 (processo 40/002370/2014), foi 

observado no processo 05/500343/2014 (reavaliação dos imóveis) que, "após diversas 

reuniões entre as equipes técnicas do PREVI-RIO e da Empresa Estatal RIO-

TRILHOS", se chegou à conclusão de que o Município seria detentor de apenas 9,45% 

da Quadra 23, sendo o restante de propriedade do Metrô. Em função desse novo 
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entendimento e da reavaliação realizada, em dezembro/2013, que estimou o valor do 

bem em R$ 180.428.000,00, justificou-se a posição contabilizada no encerramento do 

exercício de 2013 de R$ 17.050.000,00.  

 

Visando reparar essa perda, a Assessoria da Presidência do PREVI-RIO 

informou que foi encaminhado o processo 05/501840/2014 à Secretaria Especial de 

Concessões e Parcerias Público-Privadas, solicitando a recomposição patrimonial. 

 

Nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2014, observou-se que 

já se encontra registrado no Ativo o valor de R$ 91.854.000,00, correspondente a 

90,55% do valor integral apurado em Dezembro/2014 pela Comissão Especial de 

Avaliação, complementando o valor de R$ 9.586.000,00 contabilizado no encerramento 

do exercício de 2014.  

 

• Quadra 14B (atual Lote 1 da Quadra 5), Edifício Gas par Dutra, 

Estacionamento (Rua dos Arcos) e Rua Júlio do Carmo , 251    

 

Como relatado em inspeção realizada pela CAD (processo 40/001291/2015), 

esses imóveis foram objeto do Termo de Permuta nº 94, de 27/05/2014, entre  

o FUNPREVI, o Município e a Câmara.  

 

A Quadra 14B, que coube à Câmara, foi avaliada pela Comissão Especial de 

Avaliação, regida pela Resolução SMF nº 2.733/2012, por R$ 153.000.000,00. Em 

manifestação efetuada no processo 01/001711/2014, o PREVI-RIO ressalvou que o 

valor referência deveria ser aquele da avaliação que subsidiou a Lei nº 5.300/2011, ou 

seja, R$ 224.087.000,00.  Embora a alteração proposta pelo PREVI-RIO tenha sido 

aprovada, o FUNPREVI contabilizou uma perda de R$ 53.389.000,00, correspondente 

à diferença entre o valor utilizado na operação (R$ 224.087.000,00) e o valor 

contabilizado de acordo com a reavaliação feita em dezembro/2013 (R$ 

277.477.000,00). 
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Além dos imóveis transferidos pela Câmara e pelo Município ao Fundo (Edifício 

Gaspar Dutra, Estacionamento Rua dos Arcos e Rua Júlio do Carmo 251), avaliados 

em R$ 158.250.000,00 pela CEA, coube a este, retorno de  

R$ 65.837.000,00, pago pelo Órgão Legislativo, correspondente à diferença entre o 

valor do imóvel de titularidade do Fundo (R$ 224.087.000,00) e os imóveis permutados.  

 

Registrou-se, assim, que a operação realizada gerou para o Fundo, em espécie, 

apenas 29,38% do valor considerado para a Quadra 14B, embora  

a avaliação atuarial referente ao exercício de 2010, que embasou o Plano de 

Capitalização do FUNPREVI, disposto na Lei nº 5.300/2011, houvesse ressaltado que 

deveriam ser adotados procedimentos adicionais para dotar os ativos do Fundo de 

maior liquidez, sendo necessária a utilização de mecanismos de antecipação de 

receitas e alienação de imóveis, principalmente para a década atual.  

 

• Prédios CASS – Blocos I e II (atuais Lote 3 da Quad ra 6 e Lote 1 da 

Quadra 8)     

 

Esses imóveis foram os únicos que sofreram valorização em Dezembro/2014 em 

relação à reavaliação realizada pelo PREVI-RIO em Dezembro/2013, sendo observada 

uma variação na ordem de 43% para o Bloco I e 12% para o Bloco II. Quando 

comparada com os valores da Lei nº 5.300/2011, a avaliação da CEA reflete uma 

variação na ordem de 100% para o Bloco I e 49% para o Bloco II. Em consequência 

das variações observadas, o Bloco I, no encerramento do exercício de 2014, 

apresentou valor superior ao Bloco II. 

 

Cabe ressaltar que o artigo 33, parágrafo 7º da Lei nº 3.344/2001, com redação 

conferida pela Lei nº 5.300/2011, autoriza o FUNPREVI a alienar, após prévia avaliação 

e licitação, os bens que lhe foram transferidos pelo PREVI-RIO, exceto os prédios do 

Centro Administrativo São Sebastião – Blocos I e II. 
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• Demais Imóveis 

 

Quanto aos demais bens listados, observou-se que, além de todos 

apresentarem desvalorização em relação à última reavaliação realizada pelo PREVI-

RIO, os imóveis Torre Norte, Torre Sul, Centro de Convenções  

e Quadra 14A, na avaliação da Comissão Especial, apresentaram valores inferiores 

aos constantes na Lei nº 5.300/2011. 

 

Considerando que o valor dos imóveis do FUNPREVI é utilizado para cálculo do 

resultado atuarial e analisando exclusivamente sob esse aspecto, se o valor de novas 

avaliações for inferior ao contabilizado e, principalmente, aos valores que embasaram o 

Plano de Capitalização, haverá um aumento do déficit, sendo necessários, portanto, 

recursos adicionais para seu equacionamento. 

 

A respeito da situação Fundiária e Registros Imobiliários, temos que a Lei nº 

5.300/2011, ao transferir os imóveis listados em seu Anexo II, do PREVI-RIO ao 

FUNPREVI, reconheceu a possibilidade de ocorrência de problemas por falta de 

regularização dos registros imobiliários ou pendências nas ações de desapropriação, 

obrigando o Poder Executivo a indenizar o Fundo, no caso de impossibilidade ou 

dificuldade de alienação, conforme redação conferida ao parágrafo 10 do artigo 33 da 

Lei nº 3.344/2001. 

 

Em inspeção realizada pela CAD (processo 40/001291/2015), a Assessoria da 

Presidência do PREVI-RIO reiterou que vinham sendo realizadas reuniões frequentes 

com a Superintendência de Patrimônio Imobiliário do Município  

e o respectivo Cartório, esperando para o exercício de 2015 regularizar a situação de 

todos os imóveis originalmente transferidos pela Lei nº 5.300/2011.  

 

Quanto aos imóveis recebidos em decorrência da celebração do Termo de 

Permuta com o Município e a Câmara, como disposto na cláusula primeira do referido 

Termo, o Município se comprometeu a regularizá-los no prazo de 180 dias. A 

Superintendência de Patrimônio Imobiliário do Município informou que o referido prazo 
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não se revelou suficiente para a regularização dos remanescentes que compõem o 

Estacionamento da Rua dos Arcos porque a demanda envolve, ainda, o Estado do Rio 

de Janeiro. Foram apresentadas as certidões referentes aos prédios nº 13 e 15 da Rua 

Evaristo da Veiga e ao imóvel situado na Rua Júlio do Carmo, nº 251, registrados em 

nome do Município do Rio de Janeiro. 

 

Relativamente aos valores não recebidos desde a Celebração dos Respectivos 

Termos, temos: 

• Centro de Convenções 

 

Em 05/12/2003, foi assinado o Contrato de Concessão nº 151/2003, entre  

o Município e a empresa Racional Engenharia Ltda, para concessão de serviço público, 

pelo prazo de 30 anos, precedida de execução de obra pública para construção e 

exploração do complexo Centro de Convenções (Quadras 12 e 13 do PAL 43932 – 

adquiridas pelo PREVI-RIO, conforme Termo de Permuta nº 701/97). Pelo referido 

termo, a concessionária pagaria ao Município, mensalmente, a título de utilização do 

terreno, durante o período da concessão, inclusive sua prorrogação, se fosse o caso, a 

partir do 18º mês, contados da data da assinatura do contrato, a quantia de R$ 

115.000,00, atualizada monetariamente na data do primeiro pagamento e reajustada a 

cada doze meses pela variação do IPCA-E. 

Em 28/11/2008, foi celebrado Termo de Cessão de Uso Onerosa, entre  

o Município e o PREVI-RIO, que dispôs sobre a devolução do imóvel ao Instituto ao 

término da utilização e sobre o pagamento mensal devido pelo Município,  

a contar de dezembro de 2008, correspondente ao valor recebido da concessionária. 

No entanto, até o encerramento do exercício, não havia sido realizado nenhum 

pagamento ao Fundo, cujo crédito, conforme Balancete de Verificação de 

Dezembro/2014, totalizava R$ 9.677.000,00.  
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• Quadras 14A e 14B 

 

Em 23/2/2012, o PREVI-RIO firmou Termo de Cessão de Uso cujo objeto foi a 

cessão, em caráter oneroso, para o Município, dos imóveis do FUNPREVI constituídos 

pelas Quadras 14-A e 14-B (PAL 43.932), durante o prazo de 06 (seis) anos, com 

remuneração mensal de R$ 960.000,00, reajustado anualmente. 

 

No entanto, até o encerramento do exercício, não foi identificado nenhum 

pagamento ao FUNPREVI, que já apresenta registrado como crédito, conforme 

Balancete de Verificação de dezembro de 2014, o valor de R$ 47.582.000,00.  

Vale ressaltar que embora a Quadra 14B tenha sido objeto do Termo de 

Permuta nº 94/2014, os valores decorrentes do Termo de Cessão, até a desocupação 

do imóvel, continuam a ser devidos ao Fundo, como previsto na cláusula terceira do 

referido Termo.  

• Termo de Permuta nº 94/2014  

 

Em 27/05/2014, foi celebrado o Termo de Permuta nº 94 entre o FUNPREVI,  

o Município do Rio de Janeiro e a Câmara Municipal – CMRJ. O objeto do referido 

Termo foi a permuta do imóvel localizado no lote 1 da Quadra 5 do PAL 48.150/PAA 

12.392 (antiga Quadra 14 B), avaliado em R$ 224.087.486,00, de titularidade do 

FUNPREVI, pelos seguintes imóveis: 

a) prédios nº 13 e 15 da Rua Evaristo da Veiga (Edifício Gaspar Dutra, prédio 

anexo à atual sede da CMRJ), avaliados em R$ 44.410.278,00, integrantes do 

patrimônio afetado à CMRJ; 

b) remanescentes resultantes da execução de PAA dos imóveis localizados na 

Rua dos Arcos, nº 23, 25, 27, 29, 31 e 33 (Estacionamento da CMRJ), avaliados em R$ 

18.841.672,00, integrantes do patrimônio afetado à CMRJ; 

c) prédio e terreno situados na Rua Júlio do Carmo, nº 251, avaliados em  

R$ 94.998.201,28, integrantes do patrimônio afetado ao Município. 
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Como citado anteriormente, coube, ainda, em favor do FUNPREVI o montante 

de R$ 65.837.334,72, paga pela CMRJ, correspondente à diferença entre o valor do 

imóvel de titularidade do Fundo e os demais imóveis permutados.  

O Laudo de Avaliação do imóvel da Rua Júlio do Carmo contemplou valor 

presente dos recebíveis referentes ao Termo de Concessão de Uso nº 11/2010 pelo 

período de 02/05/2014 a 02/06/2051 (R$ 31.174,49 mensais).  

No entanto, até a última inspeção realizada pela CAD, março/2015, nenhum 

pagamento havia sido efetuado ao Fundo.   

A Diretoria de Administração e Finanças do PREVI-RIO informou, no entanto, 

que estava analisando documentação apresentada pela empresa Confidere 

(concessionária), referente a suposto adiantamento efetuado ao Município antes da 

celebração do Termo de Permuta.  

 

3.2 FMS  

 

O Fundo Municipal de Saúde – FMS foi criado pela Lei Municipal nº 1.583, de 

30/7/1990, e regulamentado pelos Decretos Municipais nº 9.865, de 5/12/1990, 

nº 12.030, de 19/4/1993, e nº 13.110, de 2/8/1994. 

O gestor do Fundo Municipal de Saúde é a Secretaria Municipal de Saúde, que 

conta com o Conselho Municipal de Saúde, criado pela Lei nº 5.104, de 3/11/2009. 

 3.2.1 RECEITAS E DESPESAS  

O FMS arrecadou, no exercício de 2014, R$ 1.463.632.000,00, o que equivale a 

91,35% da previsão orçamentária. 

 

Além das receitas orçamentárias, o FMS recebeu repasses do Tesouro 

Municipal da ordem de R$ 2.517.112.000,00. 

 

As despesas orçamentárias atingiram o montante de R$ 4.192.884.000,00, 

representando 96,38% das despesas autorizadas. 
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 3.2.2 REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO 

Com o objetivo de verificar a continuidade da prática de realização de despesas 

sem prévio empenho, fato que motivou a emissão de recomendação por parte desta 

Corte de Contas no exercício de 2013, a CAD, a partir de pesquisa realizada no 

Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira – SAGOF, obteve 

a relação dos 10 (dez) Termos de Ajustes celebrados pela SMS em 2014, totalizando o 

valor de R$ 24.756.000,00. 

 

Nas inspeções ordinárias realizadas pela CAD em novembro de 2014  e em 

março de 2015, foram analisados 04 (quatro) termos, totalizando R$ 20.473.000,00, 

que representa 82,70% do montante celebrado em 2014. 

 

O exame dos processos demonstra que a SMS continua realizando despesas 

sem prévio empenho, apesar da vedação expressa constante no art. 60 da Lei 

nº 4.320/1964 e no art. 114 do RGCAF. 

 

Cumpre esclarecer que a emissão de prévio empenho não é mera formalidade 

legal, que pode ser descumprida sem maiores consequências, bastando o 

reconhecimento posterior da despesa para que a situação seja sanada; pelo contrário, 

o empenho é um instrumento eficaz para que o gestor da saúde municipal possa saber, 

com exatidão, a dívida atualizada e a disponibilidade para assumir novos 

compromissos, mas que perde totalmente essa função quando utilizado 

intempestivamente. 

 

3.3 FUNDEB 

 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB foi instituído pela Emenda 

Constitucional n.º 53, de 19/12/2006, e regulamentado pela Lei nº 11.494, de 

20/06/2007, que define a destinação para o financiamento de ações de manutenção e 

desenvolvimento da educação básica pública. 
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 3.3.1 RECEITAS 

O FUNDEB arrecadou, no exercício de 2014, R$ 2.155.264.000,00. 

 

As transferências correntes em 2014 totalizaram o montante de R$ 

2.119.364.000,00 e foram decorrentes de oito Fontes, diferentes, de Recursos. 

 

O ganho de recursos do FUNDEB de 2014 totalizou R$ 1.475.190.000,00. Esse 

ganho é decorrente da diferença entre o valor recebido e o retido. 

 3.3.2 DESPESAS 

As despesas orçamentárias atingiram o montante de R$ 2.147.144.000,00, 

representando 95,84% das despesas autorizadas. 

 3.3.3 SALDO FINANCEIRO 

Como determinado no § 2º do art. 21 da Lei nº 11.494/2007, o máximo de 

recursos do FUNDEB que pode ser entesourado é de 5%. O saldo deverá ser utilizado 

no primeiro trimestre do exercício subseqüente. 

 

O relatório indica o percentual de 1,78% de recursos não aplicados, o que 

permite afirmar que o Município observou o limite estabelecido de 5% em 2014. 

 

Por meio do Decreto nº 39.801, de 04/03/2015, foi aberto crédito adicional de R$ 

41.191.000,00, na fonte 342 FUNDEB – Exercícios Anteriores, sendo que o valor não 

foi totalmente empenhado até o mês de março de 2015. 

 

3.4 FEIP 

 

O Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP foi criado pela Lei Municipal nº 

5.132, de 17/12/2009, que instituiu a Contribuição para Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública – COSIP, e foi regulamentado pelo Decreto nº 32.238, de 6/5/2010. 

A base que permitiu instituir a COSIP foi a Emenda Constitucional nº 39, de 19 de 

dezembro de 2002. 
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A principal fonte de recursos do FEIP é a COSIP, que foi regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº 31.918, de 25/02/2010. 

 

Os normativos estabeleceram as destinações dos recursos que compõem o 

FEIP, bem como da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública – COSIP:  

Emenda Constitucional nº 39/2002 

A Constituição Federal passa a vigorar acrescida do seguinte art. 149-A: 

"Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na 

forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, 

observado o disposto no art. 150, I e III. 

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, 

na fatura de consumo de energia elétrica." 

Lei 5.132/2009 

Art. 7º O montante arrecadado da Contribuição para Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública será destinado ao Fundo Especial de Iluminação Pública, ora 

instituído, vinculado exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, 

tal como definido no parágrafo único do art. 1º desta Lei. 

Art. 1º Fica instituída a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 

Pública, com a finalidade de custear o serviço de iluminação pública do 

Município. 

Parágrafo único. O serviço previsto no “caput” compreende a iluminação de vias, 

logradouros e demais bens de uso comum do povo, e a instalação, a 

manutenção e o melhoramento da rede de iluminação pública. 
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 3.4.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O FEIP arrecadou, no exercício de 2014, R$ 244.572.000,00. 

 

Além das receitas orçamentárias, o FEIP recebeu repasses do Tesouro 

Municipal da ordem de R$ 395.000,00. 

 

As despesas orçamentárias atingiram o montante empenhado de 

R$ 228.871.000,00, representando 87,42% das despesas autorizadas. 

 

 

O projeto RELUZ – Reformulação da Iluminação Pública na Cidade apresentou 

dotação final de R$ 2.357.000,00, mas não houve empenho. A ação contava com 

recursos da fonte referente a operações de crédito. 

 

Também não houve empenho na ação Reformulação de Ponto de Iluminação 

Pública na AP. 3.7, decorrente da Emenda Legislativa 123/14, sendo que a dotação foi 

100% cancelada. 

 3.4.2 ANÁLISE DAS DESPESAS 

 

Na inspeção ordinária ocorrida em março de 2015, a CAD verificou que foram 

realizadas as despesas a seguir, utilizando recursos do Fundo de Iluminação Pública – 

FEIP, que não são compatíveis com os objetivos estabelecidos pela Lei 5.132, de 

17/12/2009, bem como pelo Decreto 32.238, de 06 de maio de 2010. 

 

• Remanejamento de energia elétrica de particulares e  radares 

A Inspeção identificou dezenas de processos referentes ao uso do FEIP para o 

pagamento à LIGHT por serviços de remanejamento de energia elétrica, que 

envolveram alteração de ramais de ligação, postes, transformadores etc, cuja despesa 

empenhada totalizou R$ 6.743.000,00.  
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• Parque Olímpico 

A Secretaria Especial das Concessões e Parcerias Público-Privadas (SECPAR) 

utilizou recursos do FEIP como contraprestação pecuniária à Concessionária Rio Mais, 

responsável pelas obras do Parque Olímpico (conjunto de instalações que receberão 

competições das Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016) e da infraestrutura da Vila dos 

Atletas. A despesa seria para atender projetos de “Iluminação Pública”. 

 

No que diz respeito às despesas relacionadas ao Parque Olímpico (processos 

01/004.449/2014 e 01/000.103/2015), no montante de R$ 8.360.000,00, foi constatado 

que algumas áreas não poderiam ter sido custeadas com recursos do FEIP, por não se 

destinarem ao uso comum pela finalidade atribuída a elas, bem como pela destinação 

ao patrimônio da Concessionária como forma de pagamento, conforme ajustado no 

Contrato, nos termos do art. 149-A da Constituição Federal e art. 7º da Lei nº 5.132, de 

17/12/2009. 

 

3.5 FMDCA 

 

O FMDCA arrecadou, no exercício de 2014, R$ 3.179.000,00, com destaque 

para as outras receitas correntes, compostas por doações de pessoas físicas e 

jurídicas e multas por infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, responsáveis 

por 66,56% do total arrecadado. 

 

As despesas empenhadas equivaleram a 40,10% das autorizadas, tendo sido 

integralmente executadas no Programa “Desenvolvimento Social e Direitos Humanos”.  

 

3.6 FMAS 

 

O FMAS arrecadou, no exercício de 2014, R$ 39.509.000,00, o que equivale a 

79,39% da previsão. Deste total, cerca de 92,09% foram provenientes de  

“Transferências Correntes”. 
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Além das receitas orçamentárias, o FMAS recebeu repasses do Tesouro 

Municipal da ordem de R$ 65.765.000,00 mil. 

 

As despesas empenhadas corresponderam a 82,26% das autorizadas, sendo 

que as despesas com outros serviços de terceiros – pessoa jurídica respondem por 

90,17% das despesas empenhadas. 

 

3.7 FCA  

 

As receitas em 2014 totalizaram o montante de R$ 13.275.000,00, 

representando 130,69% da previsão. 

 

As despesas empenhadas, por sua vez, somaram a quantia de 

R$ 16.479.000,00, representando 85,31% das despesas autorizadas. 

 

O relatório demonstra que 42,98% das despesas empenhadas foram 

concentradas na Prevenção de Danos ao Meio Ambiente, 36,23% na Implantação de 

Infraestrutura Cicloviária e 20,79% em Gestão de Áreas Verdes. 

 

3.8 FMH 

 

As receitas arrecadadas corresponderam a R$ 151.078,000,00, perfazendo  

103,52% das receitas previstas.  

 

Além das receitas orçamentárias, o FMH recebeu repasses do Tesouro 

Municipal da ordem de R$ 113.864.000,00. 

 

As despesas do FMH foram predominantemente empenhadas no Programa 

“Morar Carioca - Urbanização” (93,76% do total das despesas empenhadas). 

Evidenciaram-se os gastos inerente à obras e instalações, responsáveis por 67,53% do 

total realizado em 2014. 
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3.9 FMHIS 

 

As receitas arrecadadas perfazem R$ 1.731.000,00,  representando 26,62% do 

total de receitas previstas, devido, principalmente, ao fato de não ter havido entrada de 

recursos referentes ao Convênio com o Ministério das Cidades (TC 0302568-

41/2009/Min.Cidades/CEF-Urbanização Assent. Precários Complexo da Tijuca – 

FMHIS. 

 

Além das receitas orçamentárias, o FMHIS recebeu repasses do Tesouro 

Municipal da ordem de R$ 154.000,00. 

 

Das despesas autorizadas para o FMHIS, 25,37% foram empenhadas. O 

Programa “Morar Carioca - Urbanização” recebeu 73,66% dos recursos e o Programa 

“Morar Carioca - Minha Casa Minha Vida, 26,34%. 

 

3.10 FMDU 

 

Conforme já abordado em inspeções anteriores, o FMDU não executa despesa 

orçamentária há mais de dez exercícios, sendo o seu Patrimônio composto por 

aplicação financeira mantida no Banco do Brasil.  

 

Os rendimentos provenientes de tal aplicação continuam sendo registrados 

como receita orçamentária do Fundo, já tendo ultrapassado o montante de                 

R$ 500.000,00 nos últimos dez anos. 

 

Em 2014, as receitas do FMDU foram provenientes de resultados de aplicações 

financeiras e receitas correntes diversas, que atingiram R$ 86.000,00, ligeiramente 

abaixo da receita prevista (R$ 88.000,00). 
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Com relação às despesas, apesar de haver uma previsão inicial de 

R$ 88.000,00 em outras despesas correntes, no Programa “Gestão Administrativa – 

Infraestrutura Urbana”, nenhuma despesa foi realizada em 2014.  

 

3.11 FUMDC 

 

O FUMDC arrecadou, no exercício de 2014, R$ 7.950.000,00, com destaque 

para a receita proveniente de Termo de Ajustamento de Conduta, no valor de R$ 

3.249.000,00, responsável por 40,87% do total arrecadado. 

 

As despesas empenhadas representaram 60,21% das autorizadas, e foram 

totalmente efetivadas no Programa “Difusão de Informação e Serviço de Utilidade 

Pública”. 
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4. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA  

 

As receitas de subvenção, que em 2014 atingiram o montante de R$ 2,07 

bilhões, não são consideradas para fins de apuração do Resultado Orçamentário, que 

leva em conta somente as receitas próprias, o que explica o défcit de R$ 2,29 bilhões 

apurado no exercício. Cabe ressaltar, no entanto, que tais receitas constam 

evidenciadas tanto no Balanço Financeiro quanto na Demonstração do Resultado do 

Exercício de cada Empresa.  

 

A Receita Própria Arrecadada alcançou apenas R$ 308.703.000,00. Isso 

representa uma dependência financeira das empresas em relação ao Tesouro de 

87,05% da Receita Total Arrecadada, que foi de, aproximadamente, R$ 2,38 bilhões. O 

alto grau de dependência indica que as entidades não geram recursos suficientes para 

sua manutenção, e que os aportes contínuos e sucessivos de recursos do Tesouro são 

fundamentais para a continuidade de suas operações.  

 

Conforme se depreende da análise das informações apresentadas no Relatório 

de Auditoria, o Grau de Endividamento Total das empresas em 2014 é de 164,60%. Em 

valores nominais, se comparado com o exercício anterior, podemos observar um 

aumento da Dívida Total das empresas na ordem de R$ 250.333.000,00. RIOURBE, 

COMLURB e RIOTUR detêm 82,78% do montante total das dívidas das empresas e 

sociedades de economia mista do Município. Por sua vez, RIOFILME e IMPRENSA são 

as empresas que apresentam os melhores índices de garantia do capital de terceiros, 

seguidas pela RIOLUZ, CETRIO e MULTIRIO, com indicadores de que suas dívidas 

totalizam um valor inferior aos seus respectivos bens e direitos. Implica dizer que, caso 

as demais empresas fossem liquidadas, com exceção da RIOCOP que já está em 

liquidação judicial, o valor total dos bens e diretos não seria suficiente para honrar os 

compromissos já assumidos. 

 

O perfil da dívida total está representado da seguinte forma: 63,49% das dívidas 

totais das empresas estão classificadas no Passivo Circulante (curto prazo) e 36,51% 

registradas no Passivo Não Circulante (longo prazo), o que representa que no prazo de 
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aproximadamente 1 (um) ano as empresas teriam de captar recursos para quitar 

63,49% das dívidas totais, ou seja, aproximadamente R$ 990.578.000,00.  Em relação 

ao exercício anterior houve um aumento nominal do Endividamento a Curto Prazo de 

aproximadamente R$ 292.903.000,00 ou 41,98%. 

 

A composição do endividamento do RIOCENTRO, que já se mostrava 

preocupante nos exercícios anteriores, teve mais um resultado negativo, elevando a 

participação das dívidas de curto prazo a 96,34% do seu endividamento total, contra 

94% do exercício anterior. Cabe registrar que IMPRENSA, CET-RIO, RIOFILME e 

MULTIRIO apresentam tal índice superior a 80%. 

 

Por outro lado, a Dívida Total registrada nos Balanços Patrimoniais das 

empresas foi de R$ 1.560.252.000,00, que representa 164,60% do Ativo Total 

contabilizado, cujo saldo foi de R$ 947.928.000,00. 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$ 612.326.000,00, haja vista o Passivo Total a Descoberto em 

31/12/2014. 

 

Observando o Resultado Total do Exercício, no confronto dos valores apurados 

nas Demonstrações de Resultado das empresas e sociedades de economia mista, 

temos que o exercício de 2014 apresentou um lucro total de R$ 24.693.000,00, o que 

configura uma evolução de desempenho em relação ao prejuízo contábil apurado no 

exercício anterior, que foi de R$ 40.058.000,00. Devemos destacar o desempenho da 

COMLURB, que no exercício de 2014 apresentou um lucro contábil de R$ 

79.506.000,00, frente ao prejuízo de R$ 20.000,00 apurado no exercício anterior. 

 

O montante total das Contingências Passivas e Débitos Fiscais (autos de 

infrações fiscais e trabalhistas contabilizados no Balanço, ou não contabilizados, mas 

divulgados em notas explicativas), teve um aumento no exercício de 2014, passando 
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de R$ 1.671.056.000,00 no exercício de 2013, para R$ 1.965.832.000, configurando 

um acréscimo de R$ 294.776.000,00.  

 

Cabe esclarecer que, em vista das informações apresentadas, sem prejuízo da 

imputação de responsabilidades por ocasião da prestação de contas dos ordenadores 

de despesas das empresas e sociedades de economia mista, o principal aspecto 

relacionado às empresas municipais continua sendo o alto índice de endividamento, em 

especial no curto prazo, fato este que vem se repetindo ano após ano. 

 

4.1 IMPRENSA DA CIDADE – EMAG 

 

A entidade informa que o montante do “Ajuste de Perdas de Créditos a Curto 

Prazo”, no valor de R$ 172.000,00 se refere às faturas com vencimento até 31/12/2009, 

sendo objeto do Processo Instrutivo nº 01/400.235/2012. 

 

Informa, ainda, que possui um saldo de Ativo Realizável a Longo Prazo – 

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo de R$ 305.000,00, descrito como penhora 

judicial, contrato por preferência e tributos a recuperar ou compensar. 

 

A Empresa destaca em suas notas explicativas que possui um saldo de 

prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da Contribuição Social Sobre o Lucro 

Líquido nos respectivos valores R$ 8.636.000,00 e R$ 8.958.000,00, que serão 

compensados com resultados tributáveis futuros. 

 

4.2 CET-RIO 

 

As Notas Explicativas da CET-RIO detalham a conta de Provisão para Riscos e 

Contingências do Passivo Não Circulante com saldo contabilizado de R$ 6.771.000,00 

mil conforme destacado no quadro seguinte: 

 



Processo  40/001.978/2015 

 Data 
    15/04/2015 

Fls  VI 61 

 
 
 

Rubrica 

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 6) 
 
 

CONTAS DE GOVERNO 2014 

A empresa menciona possuir Contingências Cíveis classificadas, conforme a 

Resolução CFC nº 1.180/09, como “Possível”, no montante de R$ 7.702.000,00, não 

contabilizadas. 

 

No exercício de 2014 a conta de Resultado de Exercícios Anteriores do balanço 

patrimonial apresentou um saldo acumulado negativo de R$ 77.887.000,00, sendo o 

Resultado do Exercício de R$ 2.124.000,00 negativos. 

 

4.3 COMLURB  

 

As notas explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício de 2014 

informam que a COMLURB procedeu à substituição do Sistema RMSaldus pelo 

Sistema FINCON, utilizado pelos demais órgãos/entidades do Município. 

 

A auditoria em sua análise fez o detalhamento dos riscos e débitos 

contabilizados e mencionados em notas explicativas às demonstrações financeiras da 

COMLURB, em 31/12/2014. 

 
O valor apurado de R$ 657.177.000,00 refere-se aos Autos de Infração do ISS 

de nº
s
 66.313/95 e 63.032/03 que estão sendo contestados no âmbito administrativo. A 

COMLURB mencionou, ainda, que existe um Parecer da Procuradoria Geral do 

Município reconhecendo a não-incidência do ISS nas transferências orçamentárias. A 

empresa aguarda, portanto, o cancelamento da Nota de Débito. 

 

No exercício de 2014 a conta de Resultado de Exercícios Anteriores do balanço 

patrimonial apresenta um saldo acumulado de R$ 339.584.000,00 negativo. 
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4.4 IPLANRIO 

 

A empresa apresentou, em notas explicativas, a descrição de suas Provisões 

para Riscos e Contingências no Passivo Não Circulante, classificadas com grau de 

risco de ”Provável” desembolso. 

 
A empresa possui bens do Ativo Imobilizado, oferecidos a penhora, no valor de 

R$ 6.413.000,00 mil para cobertura dos processos em fase recursal, das contingências 

previdenciárias e fiscais registradas no Passivo Não Circulante - Provisões para Riscos 

e Contingências. 

 

No exercício de 2014 a conta de Resultados Acumulados do balanço patrimonial 

apresenta um saldo acumulado negativo de R$ 11.877.000,00. 

 

4.5 RIOCENTRO 

 

O RIOCENTRO contabilizou contingências trabalhistas e cíveis que somam 

R$ 9.216.000,00, sendo lançado na conta de Provisão para Riscos e Contingências no 

Passivo Circulante o valor de R$ 8.852.000,00. 

 
Já a Provisão para Riscos e Contingências do Passivo Não Circulante no valor 

de R$ 364.000,00 refere-se a ações trabalhistas. 

 

No exercício de 2014 a conta de Resultados Acumulados do balanço patrimonial 

apresenta um saldo acumulado negativo de R$ 82.343.000,00, possuindo a empresa 

um Passivo a Descoberto de R$ 3.047.000,00. 
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4.6 RIOLUZ 

 

A empresa apresentou, em notas explicativas, a descrição das suas Provisões 

para Riscos e Contingências, bem como seu Débito Fiscal. 

 
As notas explicativas destacam perdas prováveis com causas Cíveis no valor 

total de R$ 10.702.000,00, sendo que R$ 939.000,00 não foram contabilizados. 

 

A empresa possui bens penhorados no montante de R$ 185.000,00, sendo bens 

de informática no valor de R$ 88.000,00 e veículos no valor de R$ 97.000,00. 

 

No exercício de 2014 a conta de Resultados Acumulados do balanço patrimonial 

apresenta um saldo acumulado negativo de R$ 79.859.000,00. 

4.7 RIOTUR 

 

A empresa apresentou, em suas notas explicativas, a descrição das Provisões 

para Riscos e Contingências. 

 
Ressalta, ainda, que a Secretaria do Patrimônio da União - SPU apresentou 

Notificação de Débito, no valor de R$ 16.020.000,00, referente à taxa de ocupação da 

Marina da Glória, no período de 1986 a 2007. Desse montante, foi contabilizado o valor 

atualizado de R$ 5.153.000,00 por estar inscrito na Dívida Ativa da União. O saldo 

restante de R$ 10.867.000,00 não foi contabilizado, constando apenas em notas 

explicativas. Informa também que a Procuradoria Geral do Município se manifestou no 

sentido de ser indevida a cobrança, já que a Prefeitura é a titular do domínio útil 

daquele imóvel.  

 

No exercício de 2014 a conta de Resultados Acumulados do balanço patrimonial 

apresenta um saldo acumulado negativo de R$ 127.784.000,00, possuindo a empresa 

um Passivo a Descoberto de R$ 67.502.000,00. 
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4.8 RIOURBE 

 

No Ativo Não Circulante da entidade, do valor total dos Investimentos, R$ 

69.698.000,00 referem-se a Investimentos Imobiliários – Edificações e Terrenos, sendo 

que 87% desse valor encontram-se gravados como garantia de ações judiciais em 

curso e 4% hipotecados em garantia de empréstimos e financiamentos. 

 

Consta em notas explicativas às demonstrações contábeis que o saldo de R$ 

193.023.000,00, relativo a Provisões para Riscos e Contingências no Passivo 

Circulante e Passivo Não Circulante, é composto por: questionamentos na área cível 

(R$ 111.450.000,00); na área trabalhista (R$ 483.000,00); débitos de R$ 74.204.000,00 

com impostos e contribuições na esfera Federal (COFINS e INSS) e dívidas de R$ 

6.885.000,00 com o IPTU. 

 

A empresa registra Empréstimos e Financiamentos no valor total de R$ 

194.469.000,00, composto entre outros por uma dívida antiga com o Previ - Rio, no 

valor de R$ 48.218.000,00. A dívida encontra-se vencida, sendo devida ao Fundo 

Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, e deveria ter sido quitada até 

31/12/2003, conforme art. 3º, inc. III, da lei nº 3.344/2001.  

 
Dentro do valor total de R$ 16.319.000,00, apresentado na conta Demais 

Obrigações a Curto Prazo do Passivo Circulante, consta o valor de R$ 8.788.000,00 

referente a dívida vencida de uma transação imobiliária junto ao PREVI-RIO do ano de 

1993, sobre a qual incorrem encargos de mora pela taxa composta de 6% a.a. e 

atualização monetária com base no  IPCA - E. 

 

Informa, ainda a empresa em notas explicativas a existência de contingências 

não contabilizadas, no valor total de R$ 536.445.000,00, composto por ações judiciais 

cíveis, trabalhistas e tributárias com possibilidade de perda possível. 

 

Alega a empresa que o prejuízo líquido de R$ 27.187.000,00 foi motivado, 

basicamente, por atualizações de passivos contingentes e do resultado financeiro 
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negativo, provocado por atualizações de contratos de empréstimos sem contrapartida 

em créditos, agravado pelo aumento dos indexadores da economia em 2014 com seus 

reflexos na atualização monetária. 

 

No exercício de 2014 a conta de Resultados Acumulados do balanço patrimonial 

apresenta um saldo acumulado negativo de R$ 379.261.000,00, possuindo a empresa 

um Passivo a Descoberto de R$ 312.100.000,00. 

 

4.9 RIOCOP 

 

A empresa apresentou, em notas explicativas, o detalhamento das suas contas 

com a descrição das Provisões para Riscos e Contingências. 

 
A Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas – RIOCOP se 

encontra em processo de liquidação extrajudicial desde 1996, por determinação do 

Decreto nº 15.031 de 08 de agosto de 1996. 

 

O Ativo Total apresentado pela entidade, no valor de R$ 6.446.000,00 mil, vem 

sofrendo ao longo do tempo grave processo de deterioração, e não será suficiente para 

a empresa honrar suas dívidas, tendo em vista que seu Passivo a Descoberto 

alcançava, em 31/12/2014, o montante de aproximadamente R$ 54.575.000,00. Vale 

salientar, que 89,33% do Ativo Total corresponde a bens dados em penhora; 

entretanto, devido ao seu péssimo estado de conservação, a expectativa de liquidez é 

muito baixa. Assim, a necessidade de o Tesouro assumir esse passivo, quando da 

finalização do processo de liquidação, torna-se mais do que evidente. 

 

No exercício de 2014 a conta de Resultados Acumulados do balanço patrimonial 

apresenta um saldo acumulado negativo de R$ 55.097.000,00. 
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4.10 MULTIRIO 

 

De acordo com as notas explicativas, a conta de Provisão para Riscos e 

Contingências contabilizada no Passivo Não Circulante apresentou em 2014 um saldo 

de R$ 627.000,00, referente a ações trabalhistas ajuizadas contra a empresa. 

 

A empresa vem registrando uma Provisão para Perdas no Ativo Não Circulante 

de R$ 742.000,00, conforme o art. 364 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, 

referente aos valores apurados nos processos nº 07/000.115/08 e nº 07/000.128/08 

tendo como base o processo de Sindicância nº 07/000.548/07, relativo ao recolhimento 

de dívida do IRRF e ISS.  

 

No exercício de 2014 a conta de Resultados Acumulados do balanço patrimonial 

apresenta um saldo acumulado negativo de R$ 1.155.000,00. 

 

4.11 EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL 

 

Como fato relevante do exercício, a empresa menciona em notas explicas às 

Demonstrações Contábeis, que o prejuízo líquido apurado de R$ 589.000,00 foi 

motivado, basicamente, pela apropriação das Provisões Trabalhistas.  

No exercício de 2014 a conta de Resultados Acumulados do balanço patrimonial 

apresenta um saldo acumulado negativo de R$ 1.468.000,00. 

 

4.12 RIOFILME 

 

Consta a informação nas notas explicativas às Demonstrações Contábeis do 

exercício de 2014, da baixa de investimentos em Participação e Co-Produção de filmes 

no valor de R$ 4.191.000,00 do Ativo Não Circulante – Investimentos, conforme CPC 

01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, por considerar não haver mais direitos 

de comercialização e a perda de expectativa de retorno financeiro.  
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No exercício de 2014 a conta de Resultados Acumulados do balanço patrimonial 

apresenta um saldo acumulado negativo de R$ 24.457.000,00.  

 

4.13 RIOSAÚDE 

 

A empresa apresentou, em 2014, um prejuízo líquido de R$ 992.000,00, 

motivado , basicamente, pela apropriação das provisões trabalhistas, referente ao 

Convênio nº 034/2014, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que tem 

por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de 

saúde no CER Barra pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, contados da assinatura 

datada de 30/10/2014, conforme Processo Instrutivo nº 09/003.440/2014, tendo 

assumido a unidade em 01/11/2014. 

 

No exercício de 2014 a conta de Resultados Acumulados do balanço patrimonial 

apresenta um saldo acumulado negativo de R$ 1.005.000,00, possuindo a empresa um 

Passivo a Descoberto de R$ 955.000,00. 
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5. LIMITES 

 

Todos os entes estão sujeitos a limites impostos pela Constituição Federal, Leis 

Federais, Resoluções do Senado e, em diversos casos, por suas leis locais. Os itens a 

seguir apresentam as informações divulgadas pelo Município, com base nos dados 

apresentados pela CGM e as considerações da CAD, fundamentadas em inspeções 

realizadas e decisões anteriores do TCMRJ. 

5.1 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

 

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.  

 

Os principais parâmetros para a aferição do cumprimento do limite acima 

referido podem ser encontrados nos arts. 212 e 213 da Constituição Federal - CF, na 

Lei nº 9.394, de 20/12/1996, conhecida como Lei das Diretrizes e Bases da Educação - 

LDB, em seus arts. 11, V, 18 e 69 a 73, na Lei nº 11.494/2007, nas decisões desta 

Corte e do Poder Judiciário. Também constitui quesito nas Certidões exigidas para 

contratação de operações de crédito. 

 

O Poder Executivo publicou o demonstrativo das receitas e despesas com 

educação no Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO nos subitens 

2.1.8 e 3.1 da Prestação de Contas. 

 

A inspeção realizada pela CAD em março de 2015 com enfoque no FUNDEB e 

na MDE subsidiou a abordagem a seguir. 

 5.1.1 DESPESAS DA SMPD  

 

No cálculo da MDE/2014 foram incluídas as despesas ordenadas pela Secretaria 

Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD por meio de programas de trabalho da 

SME, no montante de R$ 19.722.253,82. 
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Na inspeção realizada em março/2015 foram examinados 100% dos processos 

que compõem o montante. O  exame  indicou o que é constatado anualmente: as 

despesas visavam atender às unidades “Casas Dia”, Casas Lares” e à sede da SMPD, 

além incluir duas creches e o Programa de Reabilitação Baseada na Comunidade.  

 

Os valores apresentados não destacam as despesas para fins de manutenção e 

desenvolvimento do ensino (MDE), ou seja, as despesas com as creches, deduzidas, 

ainda, dos gastos com assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, médicos, 

fisioterapeutas e com apoio nutricional, entre outras. Ressalte-se que tais despesas 

não podem ser computadas na MDE, mesmo realizadas em benefício dos alunos das 

creches conforme dispõe o inciso IV do art.71 da LDB, como segue: 

“Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e  desenvolvimento do ensino aquelas 

realizadas com: 

IV - programas suplementares de alimentação, assistê ncia médico-odontológica, 

farmacêutica e psicológica, e outras formas de assi stência social;” 

 

Os termos analisados incluem as “Casas Lares” e “Casas Dia”, cujos propósitos 

são os mesmos consignados em exercícios anteriores, como segue: 

a) “Casas Lares” - destinadas à moradia para jovens e/ou adultos com 

deficiência, dependentes de cuidados e auxilio para as atividades da vida diária,  cujos 

vínculos familiares encontram-se rompidos e/ou enfraquecidos e, portanto, não 

possuem condições de reintegração imediata à família de origem ou em família 

substituta, e visam oferecer proteção e promoção social.  

b) Casas Dia – equipamentos de proteção e promoção social que oferecem 

cuidados básicos diários, atividades sócio-culturais, orientação à família e inclusão dos 

usuários e seus familiares nas políticas públicas. 

Desde 2004, a apuração desta Corte vem sendo feita de forma a contemplar 

somente as duas Creches mantidas na atual SMPD, que antes eram vinculadas à 

FUNLAR, sem os gastos não computáveis, assim classificados pela LDB. 
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Considerando que os processos de despesa da SMPD não segregam os gastos 

das Creches das demais despesas, esta Corte utilizou nas Contas de 2011 a 2013, a 

identificação do valor relativo às unidades de educação infantil, critério que será 

repetido na presente análise.   

 

Segundo os dados constantes no site do FNDE, a Portaria Interministerial nº 15 

de 25/11/2014 do Ministério da Educação e Fazenda, estabeleceu o valor de 

R$3.395,17 por aluno, em creche de período integral.    

 

Assim, aplicando os parâmetros que já foram aprovados pelo Plenário, obtém-se 

que o montante apurado de R$ 1.249.422,56, bem como outros valores referentes a 

aquisições relacionadas a MDE (identificados na inspeção de março de 2015), devem 

ser desconsiderados da exclusão das despesas da SMPD e considerados para fins de 

cálculo da MDE. 

 

Sendo assim, deve ser excluído o valor de R$ 18.405.162,74, referente à SMPD, 

da MDE/2014. 

 

 5.1.2 DESPESAS COM O ENSINO ESTADUAL  

 

Há escolas municipais utilizadas pelo Governo do Estado desde 1975. O 

Município vem exigindo ressarcimento pelo uso, como no novo Termo de Cessão nº 

251/2011, como segue: 

[...] Clausula quinta - 

Pela utilização dos prédios municipais referidos na cláusula primeira, o Estado (SEEDUC) e 

o Município (SME) assumem os seguintes compromissos:  

I – DO ESTADO (SEEDUC) 

a)Pagamento de 33.33% das despesas realizadas pelo M unicípio (SME) com conservação, 

manutenção, preservação e segurança dos prédios mun icipais ora cedidos e suas 

instalações, equipamentos e mobiliário [...] 
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Segundo as notas de débito fornecidas pela SME, o valor referente ao período 

de janeiro a dezembro de 2014, correspondente à alínea “a” do item I da Cláusula 

quinta do Termo, corresponde a R$ 9.187.551,21. 

 

Observa-se que segundo o ajustado, o Município realiza orçamentariamente as 

despesas que o Estado deverá ressarcir a posteriori. As condições de pagamento pelo 

Estado constam no parágrafo primeiro da cláusula mencionada. 

 

É patente, conforme já observado no exame das Contas de 2010 a 2013, que 

estes 33,33% de despesas com conservação, manutenção, preservação e segurança 

das unidades de ensino cedidas são gastos realizados pela SME com ensino estadual, 

pois, do contrário, não haveria necessidade de ressarcimento.  

 

Considerando o caput do art. 212 da Constituição Federal, o inciso V do art.11  e 

art. 70 da LDB, e com base nas decisões desta Corte, nos Pareceres Prévios de 2010 

a 2013, deve ser excluído o valor de R$ 9.187.551,21 do cálculo da MDE/2014. 

 

 5.1.3 ASSISTENTES SOCIAIS DA SME  

 

Foi constatado na inspeção realizada em março de 2015 a inclusão na 

MDE/2014 de gastos com Assistentes Sociais lotadas(os) na SME no total de R$ 

9.968.270,41. 

 

A inclusão destas despesas contraria o inciso IV do art.71 da LDB, conforme 

expresso nas decisões desta Corte sobre o assunto. Sendo assim, deve ser excluído o 

valor de R$ 9.968.270,41 do cálculo da MDE/2014. 
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 5.1.4 DESPESAS COM PSICÓLOGOS DA SME 

 

Foi verificado na inspeção realizada em março de 2015, o cômputo na MDE de 

gastos com Psicólogos(as) lotados(as) na SME no valor de R$ 9.066.128,04, na 

MDE/2014. 

 

Ocorre que a LDB define expressamente que as despesas com psicólogos não 

são consideradas manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o disposto no 

inciso IV do art. 71, razão pela qual deve ser excluído esse valor do cálculo da 

MDE/2014. 

 

 5.1.5 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

Os processos relacionados no quadro apresentado no relatório da CAD referem-

se a despesas com o fornecimento de lanches prontos para atender aos alunos da rede 

municipal de ensino no valor de R$ 454.062,73, os quais foram incluídos na MDE/2014: 

 

As despesas com gêneros alimentícios não podem ser computadas no cálculo 

da MDE, conforme previsto no inciso IV, art. 71 da LDB, Lei 9.394/96. Sendo assim, 

deve ser excluído o valor de R$ 454.062,73 do cálculo da MDE/2014. 

 

 5.1.6 DESPESAS COM PREVISÃO DE RESSARCIMENTO  

 

Trata-se do Convênio 69/2011, processo 07/100.526/2011, celebrado entre a 

Multirio e a RIOURBE para cooperação sobre administração das áreas comuns do 

prédio situado no Largo dos Leões nº 15, Humaitá. Consiste no rateio de 50% das 

despesas para cada empresa. 

 

A partir de julho de 2011, as despesas comuns do edifício passaram a correr à 

conta do orçamento da MULTIRIO, que passou a emitir notas de débito contra a 
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RIOURBE para cobrança de 50% do valor. O valor atribuído à RIOURBE em 2014 foi 

de R$ 731.974,19, segundo as notas de débito obtidas em Inspeção. 

Desta forma, o montante da despesa com o processo 07/100.526/2011 que 

impacta a MULTIRIO é composto por uma parcela que deverá ser ressarcida pela 

RIOURBE. 

 

As despesas com expectativa de ressarcimento não podem ser computadas no 

cálculo da MDE, por dois motivos: 

I - As despesas realizadas que deverão ser ressarcidas por terceiros não 

representam esforço efetivo do Órgão na área educacional, conforme art. 70 da LDB. A 

acomodação da despesa no orçamento da MULTIRIO consiste apenas em forma 

idealizada pelas partes para operacionalizar o rateio das despesas. 

II - O financiamento efetivo desta despesa deixa de ser a receita resultante de 

impostos municipais, que é a base eleita pelo art. 212 da CF, para ser o ressarcimento 

realizado por terceiros, que não participa da base de cálculo. 

 

Tal entendimento já foi expresso nos Pareceres Prévios de 2010 a 2013. Sendo 

assim, deve ser excluído o valor de R$ 731.974,19 do cálculo da MDE/2014. 

 

 5.1.7 DESPESAS COM JUROS E MULTAS  

 

Os processos 07/100.657/2013 e 07/100.616/2013 tratam das despesas da 

MULTIRIO com juros e multas por atraso no pagamento de débitos junto à Receita 

Federal do Brasil no montante de R$ 39.962,66, no PT: 16.51.12.361.0381.4161, FR: 

100 e ND: 3.3.90.92.41. Considerando que não é possível enquadrar tais despesas no 

cálculo da MDE, com fulcro no disposto no art. 70 da LDB, Lei 9.394/96, a referida 

importância deve ser excluída do cálculo da MDE/2014. 
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 5.1.8 CONCESSIONÁRIAS - JUROS E MULTAS 

 

Através do Requerimento nº CAD 2015/01-19 foi solicitado que a SME 

apresentasse os valores de juros e multas, pagos na fonte 100, referentes às faturas de 

luz, água, telefonia e gás das Coordenadorias de Educação no período de janeiro a 

dezembro de 2014.  

 

Através do Ofício E/GAB nº 1088 de 16/04/2015 a SME respondeu ao solicitado 

apresentando o valor total de R$ 258.079,61.  

 

Considerando que não é possível enquadrar tais despesas no cálculo da MDE, 

com fulcro no disposto no art. 70 da LDB, Lei 9.394/96, a referida importância deve ser 

excluída do cálculo da MDE/2014. 

 

 5.1.9 DESPESAS COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA  

 

O processo nº 07/006.754/2013 refere-se à implantação de rede de 

abastecimento de água potável para atender o Espaço de Desenvolvimento Infantil 

(EDI) Professora Josele Nicolau Jorge Coutinho, no valor total de R$ 134.788,89. 

 

As despesas com obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar, 

direta ou indiretamente, a rede escolar, não podem ser computadas no cálculo da MDE, 

de acordo com o inciso V, do art. 71 da LDB, Lei 9.394/96, sendo assim deve ser 

excluído o valor de R$ 134.788,89 da MDE/2014. 

 

 5.1.10 EDUCAÇÃO 360 - CONTRATO Nº 175/2014 

 

O processo 07/6271/2014 trata do contrato nº 175/2014 assinado com a 

Infoglobo Comunicações e Participações, referente à cota de patrocínio da Prefeitura 
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para realização do Projeto Educação 360 - Encontro Internacional, que foi promovido 

nos dias 5 e 6/09/2014.  

 

O valor do patrocínio a cargo da Prefeitura foi de R$ 1.950.000,00, empenhado 

através da Nota de Empenho nº 2573/2014, na fonte de recurso (100) do Tesouro 

Municipal. Cabe ressaltar que na cláusula terceira do contrato é informado que o valor 

da Prefeitura corresponde a parte das despesas do projeto. 

No processo 07/6271/2014, às fls. 05/20, consta documento da Infoglobo 

endereçado à Prefeitura onde é informado que o público alvo são todos os interessados 

no tema Educação: professores, diretores, coordenadores pedagógicos, alunos, pais, 

participantes de organizações ligadas a Educação, estudantes de pedagogia, 

empregadores, fornecedores, lideranças comunitárias, além de representantes do 

Poder Público.  

 

Considerando que a SME não informou o quantitativo de alunos e profissionais 

de educação da rede municipal de ensino, no evento, a CAD entende que não é 

possível considerar como gasto em MDE, o valor do patrocínio municipal, pois as 

despesas computáveis como MDE são restritas ao atendimento às escolas, alunos e 

profissionais da educação do Município do Rio, contemplando a educação infantil e o 

ensino fundamental, conforme art 209, §2º; art. 212, §2º, e art. 213 da Constituição 

Federal e inciso V do art. 11 da LDB, sendo assim, deve ser excluído o do valor de R$ 

1.950.000,00 da MDE/2014. 

 

 5.1.11 BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 

 

No Parecer Prévio 2013, processo 40/1826/2014, o Plenário desta Corte de 

Contas decidiu: 

"R17 - recomendação para que o Poder Executivo providencie para que a 

despesa com as Bibliotecas Públicas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação 

somente seja considerada como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), 

naquilo que se relaciona ao atendimento aos alunos da rede municipal de ensino, ao 

pessoal docente e aos demais profissionais de educação." 
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Analisando a despesa do Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE, 

anexo 8, do RREO, a CAD constatou que não foi excluída a parcela da despesa com 

bibliotecas da MDE, referente a utilização das bibliotecas pelo público que não 

representam os alunos, profissionais da educação e docentes, ou seja, a comunidade 

em geral.  

Com base no Requerimento nº CAD 2015/01-26, de 27/03/2015, foi solicitado à 

SME que em relação às Bibliotecas Escolares Municipais - BEM, fosse informado: o 

quantitativo de utilização por não alunos, alunos, e profissionais da educação, bem 

como os programas de trabalho e os números das notas de empenho pelos quais 

correram as despesas com cada Biblioteca. 

 

Através do Ofício E/GAB nº 1085, de 16/04/2015, à SME respondeu ao solicitado 

no Requerimento.  

 

 Com base nas notas de empenho relacionadas no Ofício da SME e através de 

consulta no sistema FINCON, o montante das despesas com as bibliotecas no 

exercício de 2014 foi de R$ 879.388,80, na fonte de recurso 100. 

 

A CAD entende que as despesas computáveis como MDE são restritas ao 

atendimento às escolas, alunos e profissionais da educação do Município do Rio, 

contemplando a educação infantil e o ensino fundamental, conforme art 209, §2º; art. 

212, §2º, e art. 213 da Constituição Federal e inciso V do art. 11 da LDB. 

 

Sendo assim, o valor de R$ 602.433,77 (R$ 879.388,80 x 68,51%), deve ser 

excluído da MDE/2014, pois representa a parcela da despesa com bibliotecas, incluída 

na MDE, a qual não guarda relação com alunos, docentes e profissionais de educação.  

 

 5.1.12 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAG AR  

 

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, 5º edição, deve-se registrar 

o total de restos a pagar cancelados no exercício, que foram inscritos com 
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disponibilidade financeira. Esse valor não deverá compor a base de cálculo para fins de 

cumprimento dos limites mínimos constitucionalmente estabelecidos, devendo, 

portanto, ser deduzido da MDE. A CGM apresentou no Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária, anexo 8,  um valor de R$ 5.021.516,23, referentes a 

cancelamentos de restos a pagar, que já encontra-se expurgado da despesa com MDE 

de R$ 3.225.502.331,10.  

 

 5.1.13 CÁLCULOS 

 

Assim, após as considerações constantes nos subitens 5.1.1 a 5.1.12 acima, o 

cálculo resumido das receitas e despesas a serem consideradas no cálculo estão 

expostas a seguir: 

A - Receita de Impostos e Transferências
B - Despesas

1) Secretaria Municipal dos Portadores de Deficiência 18.405.162,74
2) Ensino Estadual 9.187.551,21
3) Assistência  Social 9.968.270,41
4) Assistência Psicólogica 9.066.128,04
5) Despesas com Gêneros Alimentícios 454.062,73
6) Previsão de ressarcimento sede da RIOURBE 731.974,19
7) Concessionárias - juros e multas 258.079,61
8) Despesas com juros e multas 39.962,66
9) Despesas obras de infraestrutura 134.788,89
10) Bibliotecas Municipais - Não alunos 602.433,77
11) Projeto Educação 360 - Contrato nº 175/2014 1.950.000,00

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

D - Despesas Para Fins do Limite (B-C) 3.174.703.917

CGM = B/A *100% CAD = D/A*100%
25,42% 25,02%E - PERCENTUAL APLICADO EM 2014

3.225.502.331,10

II - EXAME DA CAD

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 2014

I - BASE DE CÁLCULO DO ANEXO 8  PUBLICADO PELA CGM

12.686.556.462,34
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5.2 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. 

 

A apuração do cumprimento dessa obrigação também deve compor o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária - RREO, exigido no §3º do art.165 da 

Constituição Federal, conforme determinação da LDB em seu art.72. 

O Anexo 8 do RREO apresentou o percentual de 73,45% de aplicação, ficando 

acima do mínimo constitucional para a destinação mínima do FUNDEB para o 

pagamento de professores de 60%.  

 

5.3 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS  

 

O art. 7º da Lei Complementar Federal nº 141, de 13/01/2012, estabeleceu, para 

os Municípios, o percentual mínimo de 15% de impostos e transferências para 

aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS. 

 

Tal apuração é demonstrada através do Anexo 12 do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária, indicando que o Município aplicou o percentual de 20,81%.  

 

Inspeção realizada pela CAD em março/2015 apontou despesas que não se 

enquadram como ASPS, e que, portanto, devem ser excluídas do cálculo, sendo que 

tal exclusão não altera o percentual apurado pela CGM. 

 

Tais despesas dizem respeito a: 

• pagamento de remuneração e encargos sociais de func ionários da 

SMS que estão à disposição de outros órgãos municip ais ou de outros 
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entes da federação, conforme disposto no inciso II do art. 4° da Lei 

Complementar 141/2012, no valor de R$ 18.485,77;  

• juros e multas por atraso nas quitações das faturas  de água e luz, não 

previstas no art. 3º da Lei Complementar 141/2012, no valor de R$ 

91.985,12. 

 5.3.1 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR 

Consta no voto nº 589/2011 do Excelentíssimo Conselheiro Relator Fernando 

Bueno Guimarães que a Douta Procuradoria desta Corte de Contas em Parecer JRP nº 

0815/2011, processo nº 40/001.669/11, relativo à utilização dos recursos do FUNDEB 

para pagamento de inativos e pagamento de contribuição suplementar ao FUNPREVI, 

concluiu que:  

“(ii) da mesma forma, não se mostra possível a util ização de recursos oriundos do FUNDEB 

e disciplinados pela Lei nº 11.494/07 para o pagame nto de contribuição suplementar ao 

FUNPREVI, já que o vetor finalístico do FUNDEB – a manu tenção e o desenvolvimento da 

educação básica, e a valorização dos profissionais do magistério – não contempla, em seu 

conteúdo, o adimplemento de benefícios previdenciár ios ou a cobertura de passivos 

atuariais;” 

 

Nos Pareceres Prévios às Contas de 2011, 2012 e 2013, o Plenário desta Corte 

estendeu o entendimento da exclusão da contribuição previdenciária suplementar às 

ASPS, recomendando que tais valores sejam excluídos da base de cálculo. 

 

Em resposta à recomendação do exercício de 2013, a Secretaria Municipal da 

Casa Civil, através do OFÍCIO CVL/AEA Nº 05 (processo 40/002.007/15) informa que 

"esse tema está sendo tratado com pormenores no processo 40/2205/2013, devendo, 

até que se decida a questão em definitivo, prevalecer o que no referido processo for 

decidido." 

 

O referido processo 40/2205/2013 trata do Ofício GP nº 221/2013, através do 

qual o Exmo. Sr. Prefeito solicita, em relação à base de cálculo do mínimo 

constitucional a ser aplicado em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, 

que “esse E. Tribunal considere, na apreciação das contas deste exercício de 2012, o 

valor integral da contribuição, sem qualquer expurg o, para que, em processo 
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próprio, possa reavaliar a questão aqui tratada", solicitação que foi acolhida por esta 

Corte conforme Decisão tomada em sessão ordinária de 20/05/2013, nos termos do 

voto do Relator, Exmo Conselheiro Jair Lins Netto. 

 

Em função do acolhimento da solicitação feita pelo Chefe do Poder Executivo, 

este Tribunal fez então constar no Parecer Prévio de 2012 a seguinte recomendação: 

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. 

 

Em atendimento a tal recomendação, foi então encaminhada Nota Técnica de 14 

de agosto de 2013, através do ofício GP nº 367, de 15 de agosto de 2013, que foi 

juntada ao processo 40/2205/2013, cujos fundamentos se aplicam também à aplicação 

mínima em ASPS, conforme alegado pela Secretaria Municipal da Casa Civil em 

resposta à recomendação do Parecer Prévio de 2012. 

Em Parecer exarado na Prestação de Contas de 2013 (fl. 638 do processo 

40/001.826/14), a Douta Procuradoria Especial opina no sentido de que "... o tema está 

sendo tratado, com pormenores, no processo nº 40/2205/2013, devendo prevalecer - 

até que se decida, em definitivo, sobre a matéria - o que fora lá decidido.", de onde se 

conclui que esta Corte acolheu a similaridade de tratamento a ser dada à contribuição 

previdenciária suplementar para fins de apuração do percentual mínimo de aplicação 

em MDE e ASPS, conforme alegado pela Secretaria Municipal da Casa Civil. 

 

Em sessão ordinária de 18/12/2014, esta Corte baixou em diligência o processo 

40/2205/2013, nos seguintes termos, conforme Voto do Relator, Exmo Conselheiro 

Nestor Guimarães Rocha: 

Acordemente com o Corpo Instrutivo e com base no pa recer da douta Procuradoria 

Especial, da lavra do ilustre Procurador Dr. José Ric ardo Parreira de Castro, VOTO por 

DILIGÊNCIA, para que: 

(i) o Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito explicite como o tema vem sendo tratado no âmbito da 

execução orçamentária do exercício financeiro de 20 14, ainda corrente, mas em seus 

momentos finais; 
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 (ii) o Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito explicite como  o tema foi tratado no âmbito do Projeto 

de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015,  recentemente aprovado pelo Poder 

Legislativo Municipal. 

Voto, ainda, em consonância com o parecer, por DILIG ÊNCIA INTERNA, para que esta Corte 

de Contas solicite ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais o inteiro teor 

do Processo nº 837.548, referente à Consulta feita p ela Prefeitura de Patos de Minas – MG, e 

que, de acordo com o Poder Executivo, veicularia maté ria similar à tratada no presente 

processo.  

Uma vez que a diligência ainda não foi atendida, e que, portanto, o processo 

40/002.205/13 ainda não foi objeto de decisão final desta Corte, conclui-se como válida 

a utilização de tais despesas na base de cálculo das ASPS, que em 2014 atingiram o 

montante de R$ 43.127.000,00. 

 5.3.2 RESTOS A PAGAR - Lei Complementar Federal 14 1/12 

O § 1º e o § 2º do art. 24 da Lei Complementar Federal nº 141/12 determinam 

que a disponibilidade de caixa vinculada aos Restos a Pagar, considerados para 

cumprimento do percentual mínimo e posteriormente cancelados ou prescritos, deve 

ser necessariamente aplicada em ações e serviços de saúde, devendo tal aplicação 

acontecer até o término do exercício seguinte ao do cancelamento, mediante dotação 

específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no 

exercício correspondente. 

 

Até o exercício de 2014, foi cancelado o montante de R$ 15.581.005,71 

referente a Restos a Pagar do exercício de 2013, e R$ 8.056.664,20 referente a Restos 

a Pagar do exercício de 2012 vinculados a ASPS, sendo que tais cancelamentos não 

causaram descumprimento dos limites mínimos nos respectivos exercícios, não se 

configurando, portanto, a necessidade da aplicação adicional.  

 

Cabe ressaltar que o demonstrativo publicado pela CGM apresenta como 

cancelamento referente ao exercício de 2012 o valor de R$ 8.009.726,78. Tal 

divergência, no entanto, não causa distorção no que diz respeito ao percentual aplicado 

no referido exercício.  
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5.4 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 

 

A seguir é apresentado o cálculo da Dívida Consolidada Líquida apurado pelo 

Poder Executivo, bem como os valores do Regime Previdenciário: 

Em R$ m il

Dívida Consolidada  ( A ) 13.687.146

( - ) Deduções (B) 3.008.777

       Disp. Caixa e Haveres  Financeiros 4.802.249

      ( - )Restos  a Pagar Processados -1.793.473

Dívida Consolidada Líquida ( C=A-B ) 10.678.369

 Receita Corrente Líquida     (D ) 18.567.615

Relação Dívida Consolidada Líquida s/ RCL (C/D) 57,5 1%

Limite de alerta            108%

Em R$ m il

Dívida Consolidada  Previdenciária( A ) 3.326.082

( - ) Deduções (B) 1.596.407

       Disp. Caixa e Haveres  Financeiros 1.856.604

      ( - )Restos  a Pagar Processados -260.197

Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (C=A-B ) 1 .729.675
(*) Incluídos  os  imóveis  constantes  da Lei 5300/11

Fonte: Contas  de Gestão 2014

    Limite                             120%

 

Podemos observar que a Dívida Consolidada Líquida representou 57,51% da 

Receita Corrente Líquida, cumprindo o limite estabelecido no inciso II do art. 3° da 

Resolução n° 40/2001 do Senado Federal.  

O montante de R$ 13,69 bilhões da Dívida Consolidada é composto conforme a 

seguir: 
R$

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO TOTAL
DIRETA INDIRETA

CONTRATUAL 12.584.450             371.036                  12.955.487              
    Operações de Crédito Internas 9.271.653               

   Operações de Crédito Externas 3.312.797               
   Certif Rec Dívida -                          
   CEF 20.777                    
   CEHAB 125.475                  
   FUNPREVI 48.218                    
   Parcelamento IRPJ 34                           
   Parcelamento PIS/COFINS 91                           
   Parcelamento CSLL 7                             
   Parcelmento INSS 119.492                  
   INSS não parcelado -                         
   PIS/PASEP não parcelado 30.936                    
   Parcelamentos Cíveis 26.006                    
   Reconhecimento de dividas fornecedores

PRECATÓRIOS PARCELADOS 19.989                    1.602                      21.591                     

DEPOSITOS LEI 10.819 710.068                  710.068                   

DÍVIDA CONSOLIDADA (sem Funprevi) 13.314.508             372.638                  13.687.146              
97,28% 2,72% 100,00%  
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Analisando os valores nos exercícios de 2013 e 2014, verifica-se que ao longo 

de 2014 houve um incremento de 16,18% da dívida consolidada, correspondente a R$ 

1.906.141.000,00 em valores nominais. Enquanto o montante da dívida da 

Administração Direta apresentou crescimento de 16,53%, o saldo da dívida da 

Administração Indireta foi elevado em 4,87%. 

 

5.5 “REGRA DE OURO” 

 

A Constituição Federal vedou a realização de Operações de Crédito que 

excedam o montante das despesas de capital, conforme art. 167, inciso III (Regra de 

Ouro), cujo cumprimento é demonstrado no Anexo 9 do RREO, onde podemos 

observar que as receitas de operações de crédito e as despesas de capital totalizaram, 

respectivamente, R$ 1.635.755.000,00 e R$ 4.266.628.000,00 : 

 

5.6 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 demonstrativo abaixo, o total da Despesa com Pessoal 

Consolidado correspondeu a 46,84% da Receita Corrente Líquida. Já os gastos com o 

Poder Executivo, Câmara Municipal e Tribunal de Contas corresponderam a 44,30%, 

1,72% e 0,83%, respectivamente, sobre a Receita Corrente Líquida, atendendo, 

portanto, aos limites previstos nos arts. 19, inciso III e 20, inciso III, alínea “b”, da LRF.  
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Em R$ m il

EXECUTIVO CÂMARA TCM CONSOLIDADO

DESPESA BRUTA COM PESSOAL  (I) 11.417.019    320.800         153.631       11.891.450           

Pessoal Ativo 8.218.703      320.800         153.078       8.692.582             
Pessoal Inativo e Pensionistas 3.130.725      553               3.131.278             
Outras de Despesa de Pessoal decorrente de 
contratos de terceirização (art. 18 § 1° da LRF) 67.590           67.590                   

DESPESAS NÃO COMPUTADAS  (art. 19, § 1º da 

LRF) (II) 3.191.739      1.613              426               3.193.778             
(-) Indenizações por Demissão e
 Incentivos à Demissão Voluntária 2.337              2.337                     

(-) Decorrentes de Decisão Judicial 18.650           18.650                   
(-) Despesas de Exercícios Anteriores 43.859           1.613              426               45.898                   

(-) Inativos e Pensinistas com Recursos Vinculados 3.126.893      3.126.893             
TOTAL DA DESPESA  COM PESSOAL  PARA 
FINS DE LIMITE
 (III) = (I) - (II) 8.225.279      319.187         153.205       8.697.672             

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 18.567.615    18.567.615    18.567.615  18.567.615           

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

44,30% 1,72% 0,83% 46,84%

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

DESPESA COM PESSOAL

 

 

No exercício anterior, a despesa líquida com pessoal correspondeu a 42,41% da 

RCL. O aumento desta proporção se deu em função de a variação nominal da RCL 

entre os exercícios de 2013 e 2014 (3,32%) ter sido significativamente menor que a 

variação nominal da Despesa com Pessoal no mesmo período (14,14%). 

 

Em termos monetários, cabe destacar as funções Educação e Urbanismo, que 

apresentaram incremento da despesa com pessoal na ordem de R$ 463 milhões e R$ 

213 milhões, respectivamente, entre os exercícios de 2013 e 2014. 

 

5.7 CRÉDITOS ADICIONAIS 

 

O art. 8º da Lei nº 5.687, de 10/01/2014, estabeleceu o limite máximo de 30% da 

despesa fixada para transposição, remanejamento ou transferências de recursos. O 

parágrafo único do mesmo artigo exclui da base de cálculo e do limite autorizado os 

valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas 

financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar. 

 

O Município do Rio de Janeiro cumpriu o previsto na LOA, pois os créditos 

abertos, sujeitos ao limite, corresponderam a 14,93% da despesa fixada na Lei 

Orçamentária. 
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5.8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM RELAÇÃO À RCL  

 

As operações de crédito sujeitas ao limite corresponderam a 7,45% da Receita 

Corrente Líquida (R$ 1.383.435.000,00). Esse percentual se encontra abaixo do limite 

de comprometimento (16% da RCL) estabelecido pelo art. 7º da Resolução nº 43/2001 

do Senado.  

 

No Anexo 4 do RGF consta a informação de que o Município não efetuou 

operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) no exercício de 

2014, cujo limite é definido em 7% da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 10 

da Resolução do Senado nº 43/2001.  

 

5.9 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.  

Foi apurado junto à SMF, através de inspeção realizada pela CAD, o percentual 

de 6,89%, atendendo, desta forma, ao limite estabelecido pela Resolução do Senado 

Federal. 

 

5.10 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  

 

Os Demonstrativos da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexos 5 

e 6 do RGF) visam evidenciar a disponibilidade financeira e verificar a parcela 

comprometida para inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas, cujo 

limite é a suficiência financeira. Na inscrição, deve-se observar que os recursos 

legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 

atender ao objeto de sua vinculação. A 5ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, 

válido para o exercício de 2014, aprovado pela Portaria STN nº 637/2012, determinou a 
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publicação de tais demonstrativos com a identificação dos recursos vinculados a órgão, 

fundo ou despesa obrigatória.  

 

Os Anexos 5 e 6 (Consolidado e Poder Executivo), constantes dos subitens 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 e 2.2.9 da Prestação de Contas do Exmo Sr. Prefeito, permitem obter 

os dados evidenciados a seguir: 
Demonstrativo Consolidado R$ mil

 Disponib.de Caixa 
Bruta 

 Obrigações 
Financeiras 

 Disponib.de Caixa 
Líquida 

 RPN Inscrito 

Recusos Vinculados (1) 3.385.475                      1.382.095               2.003.380               492.925                

  FUNDEB 274.319                          188.463                   85.856                     44.665                  

  FMS 498.317                          294.886                   203.431                   171.332                

  FMAS 30.042                            2.251                       27.792                     2.375                     

  FCA 16.413                            1.673                       14.740                     234                        

  FMH 84.576                            21.193                     63.383                     40.878                  

  FEIP 120.765                          36.878                     83.887                     897                        

  Demais fundos especiais 212.211                          26.250                     185.961                   3.181                     

  Salário Educação 317.773                          65.148                     252.625                   32.937                  

  Convênios 371.200                          118.459                   252.741                   119.655                

  Multas de trânsito 20.733                            17.873                     2.860                       -                         

  Operações de Crédito 345.008                          255.655                   89.354                     38.583                  

  Merenda Escolar 4.179                              125                           4.054                       -                         

  Royalties Petróleo 100.115                          25.659                     74.456                     5.089                     

  Outros recursos vinculados 989.823                          327.583                   662.240                   33.099                  

Recursos não vinculados (2) 1.506.448                      1.097.349               409.100                   250.038                

Total sem RPPS (3 = 1 + 2) 4.891.923                      2.479.444               2.412.479               742.963                

RPPS (4) 712.085                          262.658                   449.427                   -                         

TOTAL CONSOLIDADO (3 + 4) 5.604.008                      2.742.102               2.861.906               742.963                

Fonte:Contas de Governo 2014  
Demonstrativo do Poder Executivo R$ mil

 Disponib.de caixa 
bruta 

 Obrigações 
Financeiras 

 Disponib.de caixa 
líquida 

 RPN Inscrito 

Recusos Vinculados (1) 3.340.033               1.382.014               1.958.019               492.624                    

  FUNDEB 274.319                   188.463                   85.856                     44.665                      

  FMS 498.317                   294.886                   203.431                   171.332                    

  FMAS 30.042                     2.251                       27.792                     2.375                        

  FCA 16.413                     1.673                       14.740                     234                            

  FMH 84.576                     21.193                     63.383                     40.878                      

  FEIP 120.765                   36.878                     83.887                     897                            

  Demais fundos especiais 166.770                   26.169                     140.601                   2.880                        

  Salário Educação 317.773                   65.148                     252.625                   32.937                      

  Convênios 371.200                   118.459                   252.741                   119.655                    

  Multas de trânsito 20.733                     17.873                     2.860                       -                             

  Operações de Crédito 345.008                   255.655                   89.354                     38.583                      

  Merenda Escolar 4.179                       125                           4.054                       -                             

  Royalties Petróleo 100.115                   25.659                     74.456                     5.089                        

  Outros recursos vinculados 989.823                   327.583                   662.240                   33.099                      

Recursos não vinculados (2) 1.396.042               1.092.860               303.182                   217.349                    

Total sem RPPS (3 = 1 + 2) 4.736.075               2.474.874               2.261.201               709.973                    

RPPS (4) 712.085                   262.658                   449.427                   -                             

TOTAL (3 + 4) 5.448.160               2.737.532               2.710.628               709.973                    

Fonte:Contas de Governo 2014  

Comparando a disponibilidade bruta de caixa constante no Anexo 5 

(Disponibilidade de Caixa) com o valor constante no Anexo 2 (Dívida Consolidada), 

ambos do RGF, constatou-se divergência de R$ 448.907.000,00, no total consolidado 

sem RPPS. 

 

É importante comentar que a disponibilidade constante no Demonstrativo da 

Dívida Consolidada foi validada com os dados do Balanço Patrimonial Consolidado. 
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Outrossim, apesar da disponibilidade de caixa publicada no Anexo 5 superar em 

R$ 448.907 mil aquela constante no Anexo 2, não há comprometimento dos valores 

inscritos em RPN no exercício, tanto considerando o Município como o Poder 

Executivo, atendendo, portanto, ao disposto na LRF. 

 

5.11 INCENTIVO À CULTURA  

 

A Lei nº 5.687, de 10/01/2014, Lei Orçamentária Anual de 2014 - LOA, 

determinou em seu art. 14 que o Poder executivo concederá como incentivo fiscal a 

projetos culturais, no exercício de 2014, no mínimo, 1% da arrecadação do Imposto 

sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS no exercício de 2013, conforme estipula o 

§5º do art. 1º da Lei nº 5.553, de 14/01/2013. 

 

A Prestação de Contas de Gestão, ao tratar da aplicação para incentivo à 

cultura, informa que de acordo o item 3.2 do Edital nº 05/2013, da Secretaria Municipal 

de Cultura, o valor do incentivo à cultura, para o exercício de 2014, foi de R$ 

42.922.505,00, baseando-se na arrecadação de 2012 (R$ 4.292.250.422,00).  

 

No entanto, como já mencionado anteriormente, a LOA de 2014, obedecendo ao 

comando do §5º do art. 1º da Lei nº 5.553/2013, fixou o montante para a concessão do 

incentivo fiscal à cultura, em no mínimo  1% da receita do ISS do ano anterior . Assim, 

a apuração desse limite, no exercício de 2014, deve basear-se na arrecadação do ISS 

em 2013 (R$ 4.805.980.869,18).  

 

Portanto, conclui-se que o Município do Rio de Janeiro, no exercício de 2014, 

apresentou um percentual de 0,84% na aplicação em incentivo fiscal a projetos 

culturais, não cumprindo, assim, os limites fixados na Lei Orçamentária para 2014 e na 

Lei nº 5.553/2013.  
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5.12 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

Atualmente, estão em vigor três PPP´s com previsão de pagamento de despesas 

por parte do Município: Porto Novo S.A.; Rio Mais S.A. e VLT Carioca S.A. 

 

 

Porto Novo S.A. 

Trata-se de acordo firmado, em 26/11/2010, entre a Companhia de 

Desenvolvimento Urbano do Rio de Janeiro (CDURP) e a Concessionária Porto Novo 

S.A., tendo por objeto a contratação, na modalidade de concessão administrativa, de 

serviços visando a revitalização, operação e manutenção da AEIU (Área de Especial 

Interesse Urbanístico) da região portuária, no valor total de R$ 7.609.000.000,00.  

 

A CDURP é considerada como entidade independente, condição que desobriga 

a inclusão dos valores decorrentes desta PPP no cálculo do limite de 5%, previsto no 

art. 28, Caput, da Lei Federal 11.079/2004. 

 

Contudo, no modelo do Anexo 13 do RREO, fixado na Portaria STN nº 637/2012, 

consta que o cronograma de despesas desta PPP deveria ser registrado na linha 

“Estatais não Dependentes”, o que não ocorreu no demonstrativo publicado. 

 

Concessionária Rio Mais S.A. 

Trata-se de Parceria Público-Privada firmada, em 26/04/2012, entre o Município, 

por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil, e a Concessionária Rio Mais S.A., 

tendo por objeto a construção, operação e manutenção do Parque Olímpico, visando a 

realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no valor total de R$ 

1.351.969.700,65. 

 

Concessionária do VLT Carioca S.A. 

Trata-se de acordo firmado, em 14/06/2013, entre o Município do Rio de Janeiro, 

por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil, a Concessionária do VLT Carioca S.A., 

tendo por objeto a concessão patrocinada para a prestação dos serviços, incluindo a 
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realização das obras e fornecimento da rede prioritária, visando a implantação, 

operação e manutenção de sistema de Veículos Leves sobre Trilhos - VLT, na região 

portuária e central do Rio de Janeiro. O valor da concessão é de R$ 1.609.028.358,30, 

a ser pago em 270 contraprestações mensais, contadas do início da Operação 

Comercial da Etapa 1 da Rede Prioritária do Sistema VLT. O Aporte Público fixado foi 

de R$ 532.000.000,00, para aquisição ou construção de bens reversíveis por parte da 

Concessionária. 

Os valores das PPP’s, firmadas com a Concessionária Rio Mais S.A. e com a 

Concessionária do VLT Carioca S.A., foram considerados para fins de elaboração do 

anexo 13 do RREO. No entanto, cabe comentar que, na inspeção ordinária realizada 

por esta Coordenadoria nos demonstrativos da LRF, verificou-se que a execução 

orçamentária da despesa corrente, no exercício de 2014, da Concessionária Rio Mais 

S.A foi de R$ 119.550.008,14, divergindo do valor publicado no quadro da LRF, de R$ 

155.677.484,87, o que não gera descumprimento do limite estabelecido no art. 28 da 

Lei Federal 11.079/2004. 

 

5.13 GARANTIA DE VALORES  

 

A Resolução nº 43/2001 do Senado Federal estabelece, em seu art. 9º, que o 

saldo global das garantias concedidas pelos Municípios não poderá exceder a 22% da 

receita corrente líquida. 

 

Esse limite é verificado por meio da publicação do Anexo 3 do Relatório de 

Gestão Fiscal (RGF), Garantias e Contragarantias de Valores, que consta no item 2.2.4 

da presente Prestação de Contas de Gestão, no qual se observa que o Município não 

concedeu garantias enquadradas no limite estabelecido pelo Senado Federal durante o 

exercício de 2014. 
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6. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA  

 

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). 

 

O estoque da Dívida Ativa Tributária do Município integrou o Balanço Patrimonial 

da Administração Direta no grupo Créditos de Longo Prazo, no total de R$ 35,04 

bilhões. A Dívida Ativa Não Tributária integrou o grupo Demais Créditos e Valores a 

Longo Prazo, no montante de R$ 1,53 bilhão. Tais grupos integram o Ativo Não 

Circulante e somam R$ 36,57 bilhões. 

 

Os parcelamentos apresentados no Balanço Patrimonial, com previsão de 

recebimento em 2015, tiveram os seguintes montantes: R$ 1,3 bilhão para a Dívida 

Tributária e R$ 26,3 milhões para a Dívida Não Tributária. Esses valores são deduzidos 

do Ativo Não Circulante e contabilizados no Ativo Circulante. 

 

O Ajuste de Perdas da Dívida Ativa no valor de R$ 6 bilhões consta como 

redução do Ativo Não Circulante, resultando em uma Dívida Ativa Líquida de R$ 30,57 

bilhões. 

 

Cabe ressaltar, com relação aos valores da Dívida Ativa evidenciados no 

Balanço Patrimonial da Administração Direta: 
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• O valor registrado no Ativo Circulante (R$ 1.309.77 8.000,00) apresenta 

divergência em relação à conta retificadora constan te do Ativo Não 

Circulante (R$ 1.298.612.000,00).  

• Em inspeção realizada pela CAD, a PGM informou que os 

parcelamentos com previsão de recebimento em 2015 s omam apenas 

R$ 274 milhões, e aqueles com previsão de recebimen to para o 

período de 2015/2019 somam R$ 1,48 bilhão, de onde se conclui que 

estão registrados no Ativo Circulante valores de Dí vida Ativa sem 

expectativa de recebimento para o exercício seguint e à data das 

demonstrações contábeis, e que portanto deveriam es tar evidenciados 

no Ativo Não Circulante.   

 

A relevância da Dívida Ativa pode ser atestada pela sua participação de 68,4% 

no Total do Ativo Consolidado do Município e de 74,3% no Ativo da Administração 

Direta. 

  

6.1 ANÁLISE DO SALDO 

 

As variações ocorridas no exercício, conforme informações contábeis, estão 

demonstradas a seguir: 

R$ Mil

31/12/2013
INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO

MONETÁRIA
JUROS
PARC.

AJUSTES DE 
INSCRIÇÃO

RECEITA 
ARRECADADA

BAIXA POR 

CANCELAMENTO/

ALTERAÇÃO

AJUST. 
EXERC. 
ANTER.

TOTAL 31/12/2014

SALDO 
EVIDENCIADO 

NO 
PATRIMÔNIO

DIVERG. 

APURADAS

ISS 16.533.195 234.344 1.423.177 9.243 -7.484 -138.617 -90.364 6.970 1.437.268 17.970.463 17.970.463 0

IPTU 14.595.355 895.358 1.882.918 47.609 -384.130 -467.769 -277.834 3.371 1.699.524 16.294.879 16.276.057 -18.822 

IVVC 324.637 -                20.950 -               -                 -1.641 -                        -            19.309 343.946 343.946 0

TAXAS 133.803 43.892 67.443 276 (0,003)            -44.074 -3.498 -            64.038 197.841 241.902 44.060

ITBI 136.055 -                79.756 371 -                 -8.431 -779 30 70.947 207.002 207.002 0

NÃO TRIBUTÁRIA 1.430.607 57.110 198.232 1.582 -183 -26.361 -125.768 -            104.611 1.535.218 1.532.365 -2.853 

TOTAL 33.153.652 1.230.703 3.672.476 59.081 -391.798 -686.894 -498.243 10.371 3.395.696 36.549.348 36.571.733 22.385

Fonte: CGM/Relatório Contábil PGM

MUTAÇÕES NO EXERCÍCIO - 2014

 

 

O quadro anterior evidencia uma divergência entre o saldo resultante das 

mutações relacionadas à Dívida Ativa e os valores evidenciados no Balanço 

Patrimonial. Inspeção realizada pela CAD concluiu que, provavelmente, a divergência 

se explica pela inconsistência entre os valores da receita arrecadada e as baixas por 

recebimento registradas pela CGM. 
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6.2 INCONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ENTRE PGM E CGM 

 

A CAD tem constatado, através de inspeções realizadas nos últimos exercícios, 

divergências entre os valores evidenciados no Balanço Patrimonial e aqueles 

constantes do Sistema da Dívida Ativa administrado pela PGM. 

Em 2014, por exemplo, enquanto o Balanço Patrimonial evidencia um saldo de 

R$ 36.571.733.000,00, a PGM informa um saldo de R$ 36.607.609.000,00. 

 

A conciliação dessas divergências é dificultada pela ausência de rotinas de 

controle interno relacionadas à gestão e ao registro contábil dos fatos relacionados à 

Dívida Ativa. A contabilização dos eventos extra-orçamentários relacionados a tal ativo 

(inscrições, atualizações, cancelamentos, etc) é efetuada de forma irregular e 

intempestiva, com base nas informações que são fornecidas pela PGM à CGM 

somente ao final de cada exercício. Todas as movimentações no estoque da Dívida 

Ativa, com exceção dos recebimentos, se dão durante o exercício, sem que o órgão de 

Contabilidade do Município efetue qualquer análise ou registro relacionado. 

 

É recomendável 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. 

 

6.3 NOTAS EXPLICATIVAS - EXERCÍCIO 2013 

 

As Notas explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta no 

exercício findo de 2013 apresentaram os seguintes esclarecimentos para a Dívida 

Ativa: 

 



Processo  40/001.978/2015 

 Data 
    15/04/2015 

Fls  VI 95 

 
 
 

Rubrica 

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 6) 
 
 

CONTAS DE GOVERNO 2014 

“d) Créditos do Município  – referem-se às movimentações ocorridas na Dívida 

Ativa, relativas às inscrições, atualizações e cancelamentos por processo, até 30 de 

novembro , conforme parágrafo 2º, artigo 9º da Resolução CGM nº 1.114, de 

01/11/2013. Os registros contábeis foram realizados com base nos relatórios da 

Procuradoria Geral do Município. As baixas por pagamento, no exercício, foram 

contabilizadas com base nas informações do sistema de arrecadação municipal da 

Secretaria Municipal de Fazenda e por conversão em receita. Constam ainda desse 

item os parcelamentos administrativos a receber informados pela Secretaria Municipal 

de Fazenda e pela Procuradoria Geral do Município.” 

Ainda que a Nota Explicativa informasse que as movimentações abrangeram até 

o dia 30 de novembro, a contabilização foi efetuada com base em relatório da PGM 

referente ao dia 12/12/2013. 

 

Portanto, os fatos referentes ao período de 13 a 31/12/2013 deveriam ter sido 

lançados em 2014 como Ajuste de Exercícios Anteriores, fato que não ocorreu, 

conforme apurado em inspeção realizada pela CAD, na qual serão feitos os 

questionamentos e as recomendações pertinentes. 

 

6.4 COMPOSIÇÃO DO SALDO DA DÍVIDA ATIVA 

 

Em relação à composição do saldo da Dívida Ativa, constata-se no gráfico a 

seguir que a participação mais significativa em 31/12/2014 correspondia ao ISS, com 

49,14%, seguido pelo IPTU, com 44,50%; juntas, estas espécies tributárias 

representaram 93,64% dos créditos.  
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Participação no Saldo da Dív ida
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Se analisarmos a evolução do saldo da Dívida Ativa do Município no período 

2010-2014, perceberemos um decréscimo real de 0,32%. A comparação apenas dos 

exercícios de 2013 e 2014 revela um crescimento de 4,03%. 

 

6.5 DÍVIDA ATIVA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI PAL 

 

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 excluídos/eliminados do grupo da Dívida Ativa, uma vez 

que se trata de crédito do Município contra o próprio Município. 

 

A estrutura do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público foi elaborada de 

forma a identificar as contas, segregando os valores gerados a partir de transações que 

serão incluídas na consolidação e as que serão excluídas (saldos de transações intra e 

intergovernamentais). 

 

De acordo com o Balanço Patrimonial Consolidado de 2014 não ocorreram 

lançamentos nas contas mencionadas e consequentemente não houve eliminações 

relativas às transações intragovernamentais da Dívida Ativa. 
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No entanto, inspeção realizada pela CAD constatou, com base em relatório 

emitido pela PGM, a existência de 2.711 certidões referentes ao IPTU e Avulsa, no 

montante de R$ 388,3 milhões, que têm como sujeito passivo o próprio Município do 

Rio de Janeiro ou órgãos de Administração Municipal. 

 

A natureza tributária IPTU apresentou um valor total de R$ 64,7 milhões, com o 

contribuinte "Município do Rio de Janeiro", constando em 2.020 certidões de dívida 

ativa (CDA), somando R$ 50,8 milhões. 

 

Relativamente ao ISS e outras, o relatório da PGM demonstra que a dívida da 

COMLURB totalizava R$ 268,1 milhões em 8 (oito) CDAs, e a RIOTUR apresentava R$ 

55,3 milhões em 3 (três) CDAs. 

 

Tal eliminação não é realizada devido à ausência de integração operacional 

entre o órgão de Controle do Ativo (PGM) e o órgão de Controle Interno (CGM), 

conforme já apontado. Além disso, problemas na base cadastral do Município dificultam 

a identificação do sujeito passivo municipal. 

Cabe ressaltar que, tanto a RIOURBE (Balanço Patrimonial) quanto a 

COMLURB (Nota Explicativa) evidenciam a Dívida Ativa inscrita nas suas 

Demonstrações Contábeis. 

 

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 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. 
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6.6 GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA 

 

O comportamento da arrecadação da Dívida Ativa, nos últimos cinco anos, 

reflete a seguinte situação (valores atualizados pelo IPCA-E médio): 

R$ mil

EXERCÍCIO
PREVISÃO

[A]
ARRECADAÇÃO

[B]
DESMPENHO
[C] = [B]/[A]

VARIAÇÃO 
EXERCÍCIO 
ANTERIOR

2014 663.618          686.894               3,51% -46,79%

2013 677.843          1.290.854            90,44% 46,74%

2012 517.543          879.689               69,97% 55,54%

2011 503.480          565.571               12,33% 7,15%

2010 401.348          527.831               31,51% -                     

Fonte: CGM - Valores Atualizados pelo IPCA-E médio (Base 2014)

(1) A arrecadação inclui o Principal da Dívida Ativ a, Multas e Juros

 
 

 

 

Observa-se que em 2014 a arrecadação alcançou o montante de R$ 

686.894.000,00, superando em 3,51% a previsão orçamentária. Já a comparação com 

o exercício anterior aponta uma queda de 46,79%, fato que se explica pela ocorrência 

do Programa de Pagamento Incentivado (PPI) em 2013. 

 

O quadro a seguir compara os últimos 5 (cinco) exercícios do Índice de 

Arrecadação - composto pela divisão da Receita Arrecadada pelo Total do Saldo da 

Dívida, ambos considerados pelos seus valores nominais. Cabe ressaltar que o índice 

apresentou incremento a partir de 2012, sendo que em 2013 atingiu a sua maior marca 

histórica, em decorrência do PPI, apresentando queda em 2014. 

 

R$ mil
Especificação 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Total 416.363          475.355        782.028 1.214.679     686.894        

Saldo da Dívida 28.887.581    32.496.329   36.619.572   33.153.651   36.571.733   

Índice de Arrecadação 1,44% 1,46% 2,14% 3,66% 1,88%

Fonte: CGM - valores nominais
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6.7 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES DA DÍVIDA ATIVA 

 6.7.1 ARRECADAÇÃO JUDICIAL X AMIGÁVEL 

 

O quadro a seguir apresenta, em valores corrigidos pelo IPCA-E, o 

comportamento das arrecadações por via judicial e amigável nos últimos 5 anos. Foram 

excluídos os valores que compõem o chamado “Lixão”, que se referem a pagamentos 

que, por motivos operacionais do sistema da Dívida Ativa, não podem ser 

imediatamente relacionados a uma Certidão, antes que se defina tratar-se de cobrança 

amigável ou judicial. Posteriormente, a Procuradoria da Dívida Ativa - PDA toma as 

medidas para fins de identificação.  

Anos AMIGÁVEL % TOTAL JUDICIAL % TOTAL TOTAL

2010 173.143                 32,88% 353.453               67,12% 526.596          

2011 193.396                 34,24% 371.435               65,76% 564.831          

2012 159.726                 18,18% 718.903               81,82% 878.629          

2013 277.468                 21,80% 995.364               78,20% 1.272.832       

2014 228.672                 34,10% 441.885               65,90% 670.556          

* Não inclui os valores pagos mas não apropriados

ARRECADAÇÃO TOTAL (R$ mil - atualizado pelo IPCA-E)

Fonte: PGM/ PDA  

 

Historicamente, a arrecadação judicial supera a amigável, tendo em 2014, 

representado 65,90% do total, porém observa-se redução da participação percentual 

relativa sobre 2013.  

 

Ressalte-se também a relevância da arrecadação proveniente de 

"parcelamentos", cujo valor, de acordo com informações da PG/PDA, foi de R$ 450,5 

milhões, ou seja, 66% da receita orçamentária no período. Desse total, a arrecadação 

com parcelas do PPI respondeu por 86%, atingindo R$ 398,5 milhões. 

 

Segundo informações da PG/PDA, em 2014 havia 178.778 CDAs em cobrança 

parcelada, no montante de R$ 1.298,6 milhões. 
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 6.7.2 INSCRIÇÕES - ISS E IPTU 

O quadro a seguir apresenta os valores inscritos de ISS e IPTU no período de 

2010 a 2014. Cabe ressaltar que foram considerados os valores efetivos das inscrições 

extraídos do sistema da Dívida Ativa da PGM. 

R$ Mil

Evolução do Valor Inscrito em Dívida Ativa - IPTU e  ISS 
Exercício IPTU ISS IPTU + ISS

2010 684.648 654.736 1.339.384

2011 789.513 632.521 1.422.034

2012 582.686 852.225 1.434.911

2013 390.226 144.817 535.043

2014 895.358 234.344 1.129.702

Fonte: PGM e cálculos CAD                                                                                                                    
Valores indexados pelo IPCA-E  

 

Destaca-se o aumento na inscrição do IPTU em 144% quando comparado a 

2013. Quanto à variação do ISS, observa-se que apesar da regularização da rotina de 

inscrição da dívida deste tributo, interrompida no período de janeiro a setembro de 

2013 para implantação do Novo DAM, o valor inscrito em 2014 encontra-se abaixo da 

média dos últimos 4 anos. 

 

 6.7.3 CANCELAMENTOS DE INSCRIÇÕES 

O quadro a seguir apresenta a composição dos valores referentes às baixas da 

Dívida Ativa. Cabe ressaltar que foram considerados os valores efetivos dos 

cancelamentos e pagamentos extraídos do sistema da Dívida Ativa da PGM.  

EXERCÍCIO
CANCELAMENTOS

(A)
PAGAMENTOS

 (B)
TOTAL

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

(D) = (A) / (C)

2010 194.901 527.831 722.731 26,97%
2011 370.120 565.571 935.692 39,56%
2012 419.843 879.684 1.299.527 32,31%
2013 466.348 1.290.854 1.757.202 26,54%
2014 498.243 686.894 1.185.137 42,04%

Fonte: PGM - valores atualizados pelo IPCA-E

BAIXAS DA DÍVIDA ATIVA - R$ mil

     PARTICIPAÇÃO DOS CANCELAMENTOS NAS BAIXAS DA D ÍVIDA ATIVA

 

 

Observa-se um aumento da participação dos cancelamentos em relação ao 

exercício de 2013. 
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 6.7.4 COMPOSIÇÃO DO SALDO – POR DEVEDORES 

A CAD, na inspeção realizada em março de 2015 na PGM, solicitou a relação 

dos 15 maiores devedores do IPTU (por inscrição imobiliária) e da Dívida Avulsa (ISS) 

do Município, tendo sido apresentada a seguinte situação: 
IPTU - MAIORES DEVEDORES-2014 R$ mil

IMÓVEL QUANTIDADE VALOR
INSCRIÇÃO CDAs CONTRIBUINTE INSCRITO

8525669 30 ESPOLIO DE ABILIO SOARES DE SOUZA 1.797.106    

5856711 17 ESPOLIO DE ABILIO SOARES DE SOUZA 1.533.839    

29871803 8 PASQUALE MAURO 107.330       

12070314 12 CAIXA P F B BRASIL 96.122         

30059489 9 PARGIM EMPR E PARTICIPACOES S/A 89.192         

20115481 11 CENTER N E PARTICIPACOES SA 83.635         

3091493 26 FUNDACAO GETULIO VARGAS 73.048         

1171941 17 DATAPREV 68.770         

80005085 18 CIA DO METROPOLITANO DO RJ 63.033         

18551309 9 CENTER N E P S 54.109         

1206192 21 MESBLA S/A 53.480         

13520648 9 EMPRESA B C TELEGRAFOS 51.639         

5446257 22 COMPANHIA SAYONARA INDUSTRIAL 48.996         

80005077 16 CIA,DO M R JANEIRO-METRO 47.102         

13075833 16 CARVALHO HOSKEN SA 44.126         
241 Totais 4.211.526

Fonte: PGM  
ISS - MAIORES DEVEDORES - 2014 R$ mil

CERTIDÃO QUANTIDADE VALOR
PRINCIPAL CDAs CONTRIBUINTE INSCRITO

10-002963-2005 7 UNIMED-RIO 833.953

10-004182-2008 4 JOCKEY CLUB BRASILEIRO 736.643

10-023739-1994 4 CASA DA MOEDA DO BRASIL 462.982

10-024851-2000 6 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO 390.831

10-011811-1995 8 INFRAERO 375.004

10-275396-2000 35 AIS-ASSOC. PARA INVESTIMENTO SOCIAL 363.045

10-176839-2002 1 COMLURB 268.089

10-138951-2008 124 BANCO DO BRASIL S/A 251.036

10-005802-2010 2 GEAP FUNDACAO DE SEG. SOCIAL 212.799

10-001963-1994 13 CEF - CX. ECONÔMICA FEDERAL 195.749

10-163735-2006 2 EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS DO BRASIL 194.603

10-001621-2003 2 INTERUNION CAPITALIZACAO S.A 173.563

10-006583-2007 5 BB Adm. de Ativos e Valores Mobiliários 146.338

10-170117-2003 1 BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTOS S/A 144.202

10-140876-2009 1 KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE 135.701
215 4.884.535         

Fonte: PGM 

TOTAIS

 

 

A análise das listagens apresentadas indica que os maiores devedores de IPTU 

e ISS perfazem um total de R$ 9,10 bilhões, correspondendo a 25,96% do montante de 

R$ 35,03 bilhões evidenciados como Dívida Ativa Tributária no Balanço Patrimonial 

Consolidado do MRJ, e 20,36% do seu Ativo Total (R$ 44,67 bilhões). 

 

Cabe destacar os valores referentes às inscrições imobiliárias n.ºs 08525669 e 

05856711, que, apesar da diminuição verificada no exercício de 2013, em função do 

PPI, totalizam R$ 3,33 bilhões, ou 20,46% do total inscrito em Dívida Ativa a título de 

IPTU (R$ 16,28 bilhões). Os respectivos imóveis, localizados na Barra da Tijuca, estão 

sobrepostos a outros, já tendo sido procedidas pela SMF novas inscrições imobiliárias 
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para as edificações que neles foram construídas.  Em todas as execuções fiscais 

ajuizadas pela PGM foram requeridas as citações/execuções do contribuinte. A 

regularidade dos lançamentos de IPTU e taxas (verificação de superposição de 

inscrições imobiliárias) encontra-se sob análise em processos administrativos no MRJ. 

 

Em relação ao ISS, o valor de R$ 4,88 bilhões dos maiores devedores 

corresponde a 27,18% do total inscrito (R$ 17,97 bilhões). 

 

Cabe ressaltar a queda considerável na lista dos maiores devedores do ISS 

entre 2013 e 2014, passando de R$ 7,66 bilhões para R$ 4,88 bilhões. As principais 

diminuições se deram nos contribuintes INFRAERO, COMLURB, AIS – Associação 

para Investimentos Social, BB Administradora de Ativos e INTERUNION. As 

circunstâncias de tais alterações estão sendo apuradas no âmbito da inspeção 

realizada pela CAD no mês de março de 2015. 

 6.7.5 AJUSTE DA DÍVIDA ATIVA A VALOR RECUPERÁVEL 

Consta evidenciado no Balanço Patrimonial da Administração Direta o valor de 

R$ 6 bilhões a título de Ajuste de Perdas da Dívida Ativa, valor este que não sofre 

qualquer alteração desde o exercício de 2012. 

 

Cabe ressaltar que esse ajuste não reflete um real posicionamento sobre os 

créditos considerados de difícil recuperação, uma vez que, não houve estudo sobre 

todo o estoque da dívida, mas somente a exemplificação de 05 (cinco) créditos que, 

segundo a PGM, seriam irrecuperáveis. 

 

Durante inspeção realizada pela CAD, a PGM informou que o trabalho de 

classificação dos créditos segundo probabilidade de recuperação já foi elaborado e 

será analisado e incorporado às rotinas da Dívida Ativa. 

 

Portanto deve ser reiterada a recomendação número 26 do Parecer Prévio do 

exercício anterior. 
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777...333   DDDEEEMMMAAAIIISSS   DDDÍÍÍVVVIIIDDDAAASSS   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTUUUAAAIIISSS      

777...444   CCCOOOMMMPPPOOOSSSIIIÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   DDDEEESSSPPPEEESSSAAA      

777...555   CCCAAA PPPAAACCCIII DDDAAA DDDEEE   DDDEEE   PPPAAA GGGAAAMMM EEENNNTTT OOO       

777...666   MMM EEETTT AAASSS   FFFIII SSSCCCAAAIII SSS      

777...777   PPPRRREEECCCAAATTT ÓÓÓRRRIII OOOSSS   JJJUUUDDDIII CCCIII AAAIII SSS      
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ENDIVIDAMENTO  

 

O Passivo Total constante do Balanço Patrimonial Consolidado correspondia a 

R$ 21,49 bilhões em 2014, sendo R$ 4,37 bilhões (20%) classificados no grupo 

Passivo Circulante e R$ 17,12 bilhões (80%) classificados no grupo Passivo Não 

Circulante. 

 

7.1 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 

 

Considerando os dados consolidados do Anexo 7 do RREO – Restos a Pagar 

por Poder e Órgão (excluídas as transações intra-orçamentárias), o Poder Executivo 

responde por 98,67% (R$ 2.772.285.000,00) do total dos valores inscritos em Restos a 

Pagar (R$ 2.809.645.000,00). Deste percentual, 64,28% são provenientes da 

Administração Direta e 34,39% da Administração Indireta. 

 

Os Restos a Pagar Processados, isto é, aqueles cujo estágio de liquidação já foi 

percorrido, participam com 72,63% (R$ 2.040.631.000,00) 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. 

 

7.2 DÍVIDA CONTRATUAL – RENEGOCIADA 

 

O estoque da dívida renegociada com o Governo Federal, amparado na MP 

2.185-35, atingiu, ao final de 2014, a cifra de R$ 6.179.285.000,00. O referido valor 

corresponde a 45,83% do total da dívida fundada da Administração Direta de 

R$ 13.483.160.000,00. Constata-se que o saldo devedor em 31/12/2014 permaneceu 

em linha com o saldo devedor no encerramento do exercício anterior, apresentando um 

decréscimo nominal de 0,10% nesta categoria de compromisso. Além do pagamento 

dos juros e comissões incidentes, foram efetuadas amortizações de R$ 256.787.000,00 
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que, neste ano, superaram as atualizações monetárias no período (R$ 

250.617.000,00). 

 

7.3 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 

 

As demais dívidas contratuais dizem respeito a operações de crédito e 

parcelamento de dívidas, cabendo destacar os seguintes eventos ocorridos em 2014: 

• celebração, em 20/05/2014, do contrato de financiamento nº 14.2.0269.1 

com o BNDES, destinado à implantação do corredor BRT Transoeste e 

Transolímpica (subcrédito A) e à duplicação do Elevado das Bandeiras, 

dentre outros (subcréditos B e C). Ressalta-se que os ingressos no ano 

somaram R$ 1.137.200 mil e que a amortização só iniciará em 15/07/2017 

para os subcréditos A e B e 15/06/2018 para o subcrédito C; 

• novas liberações, num montante de R$ 235.800 mil, relativas ao contrato de 

financiamento nº 10.2.1880-1, celebrado com o BNDES com vistas à 

execução do projeto Sistema BRT Transcarioca, ocasionando num aumento 

do saldo devedor com esta instituição, uma vez que as amortizações só 

iniciaram em agosto de 2014 e somaram R$ 27.612 mil no ano; 

• forte incremento nas variações cambiais incidentes sobre o contrato 

nº 7942-BR negociado com o BIRD, totalizando R$ 326.133 mil em 2014. 

Analisando a taxa de câmbio utilizada para pagamento dos encargos da 

dívida nos exercícios de 2013 e 2014, verifica-se que nos meses de janeiro 

a maio de 2013, a taxa de câmbio utilizada no pagamento permaneceu 

estável no patamar de R$ 2,00, ocorrendo uma alta nos meses de junho 

(R$ 2,14) e julho (R$ 2,27), encerrando o ano a R$ 2,33. Já no exercício 

2014, a taxa média de câmbio utilizada para pagamento da dívida nos 

meses de janeiro a setembro foi de R$ 2,28, sofrendo forte oscilação nos 

últimos meses do ano, chegando a R$ 2,63 no pagamento de dezembro; 

• os contratos de financiamento do Programa Saneamento para Todos com a 

Caixa Econômica Federal tiveram novas liberações em 2014 somando 
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R$ 140.217 mil, enquanto que as amortizações no período foram de R$ 

8.437 mil. 

 

 7.4 COMPOSIÇÃO DA DESPESA 

 

A seguir, são apresentados os valores de realização da despesa com 

amortização, juros e outros encargos da dívida, por projetos e atividades, incluindo a 

administração indireta: 
R$ mil

PT, Projetos, Atividades e Natureza de Despesa
Despesa

Autorizada
Despesa

Empenhada
% Desp. Emp.
s/ Autorizada

Despesa
Paga

% Desp. Paga
s/ Empenhada 

31.02.28.841.9000.5024- Encargos da Dívida Reneg.            378.336            378.320 100,00%            378.320 100,0%
32902100 - Juros            377.331            377.317 100,00%            377.317 100,0%
32902200 - Outros Encargos                1.005                1.003 99,81%                1.003 100,0%

31.02.28.841.9000.5025-Dívida Renegociada            256.798            256.787 100,00%            256.787 100,0%
46907700 - Principal Corrigido            256.798            256.787 100,00%            256.787 100,0%

31.02.28.841.9000.5098 - Reestr. Div. Reneg.              96.198              94.844 98,59%              94.844 100,0%
    32902100 - Juros              89.583              88.395 98,67%              88.395 100,0%
    46907700 - Principal Corrigido                6.615                6.449 97,50%                6.449 100,0%
15.51.15.841.9000.6003 - Dívida Riourbe                7.828                7.258 92,72%                7.258 100,0%
    32902100 - Juros                2.432                2.230 91,69%                2.230 100,0%
    46907100 - Principal Corrigido                5.396                5.028 93,19%                5.028 100,0%
31.02.28.843.9000.5026 - Encargos da Dívida Interna             153.298            151.447 98,79%            151.447 100,0%

32902100 - Juros            136.480            135.076 98,97%            135.076 100,0%
32902200 - Outros Encargos              16.818              16.371 97,34%              16.371 100,0%

31.02.28.843.9000.5027 - Dívida Interna              57.064              56.512 99,03%              56.512 100,0%
46907100 - Principal  Resgatado              57.064              56.512 99,03%              56.512 100,0%

31.02.28.844.9000.5028 - Encargos da Dívida Externa               20.909              20.259 96,89%              20.259 100,0%
32902100 - Juros              20.785              20.153 96,96%              20.153 100,0%
32902200 - Outros Encargos                    124                    106 85,80%                    106 100,0%

31.02.28.844.9000.5029 - Dívida Externa              55.954              53.816 96,18%              53.816 100,0%
46907100 - Principal Resgatado              55.954              53.816 96,18%              53.816 100,0%

31.02.28.844.0210.5700 - Encargos - BID - PROAP III                    940                    939 99,87%                    939 100,0%
32902100 - Juros                      99                      99 99,65%                      99 100,0%
32902200 - Outros Encargos                    841                    840 99,90%                    840 100,0%

TOTAL 1.027.324       1.020.182       99,30% 1.020.182       100,0%
Fonte: FINCON  

São apresentados, na sequência, os valores pagos da despesa com 

amortização, juros e outros encargos da dívida, considerando os seus componentes: 

Dívida Pública - Total Pago 2014

-
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300.000

450.000

600.000
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Interna Externa Renegociada

R$ mil

 

Dívida Pública - Total Amortizado 2014

-
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Dívida Pública - Total de Juros Pagos  2014

-

100.000

200.000

300.000

400.000

Interna Externa Renegociada

R$ mil

 

Dívida Pública - Total de Outros Encargos 
Pagos  2014

-

3.500

7.000

10.500

14.000

17.500

Interna Externa Renegociada

R$ mil

 

Com base no quadro e nos gráficos apresentados anteriormente, pode-se 

afirmar que: 

• O percentual de empenho da dívida, comparado com a despesa autorizada, 

foi equivalente a 99,30% nos Programas de Trabalho das dívidas interna, 

externa e renegociada; 

• Dos R$ 1.020.182 mil pagos no exercício de 2014, R$ 623.269 mil referem-

se a juros, R$ 378.593 mil a amortizações e R$ 18.321 mil a outros 

encargos sobre a dívida; 

• Os dispêndios com a dívida em 2014 estão segregados da seguinte forma: 

21,10% referem-se à dívida interna, 7,35% à dívida externa e 71,55% à 

dívida renegociada com o Governo Federal que, em valores absolutos 

equivale a R$ 729.951 mil. Ressalta-se que integram o grupo dívida externa 

os dispêndios com o contrato de financiamento nº 7942-BR celebrado com 

o Banco Mundial com vistas à reestruturação da dívida renegociada que, ao 

longo do exercício de 2014, somaram R$ 94.844 mil, destes R$ 88.395 mil 

relativos a juros e R$ 6.449 mil a amortizações. 

 

7.5 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 MF nº 89/1997, para classificar os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios segundo sua situação financeira e 

capacidade de pagamento.  
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Conforme a metodologia da análise da capacidade de pagamento definida pela 

Portaria nº 306/2012, o Município do Rio de Janeiro enquadrou-se na categoria "B-" no 

exercício 2014, que aponta para uma situação fiscal boa e um risco de crédito médio.  

 

7.6 METAS FISCAIS 

 

O art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal prevê que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) conterá Anexo de Metas 

Fiscais, no qual serão estabelecidas metas anuais relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e o montante da dívida, instruídos com memória de 

cálculo que justifique os valores pretendidos. 

 

A Lei Municipal nº 5.608/2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício financeiro de 2014, trouxe, em seu anexo, metas anuais de resultado 

primário e montante da dívida pública fundada, os quais foram atualizados pela Lei 

nº 5.687/2014 – Lei Orçamentária para o exercício de 2014. 

 

 7.6.1 RESULTADO PRIMÁRIO 

 

O Demonstrativo do Resultado Primário está previsto no art. 53, inciso III, da Lei 

de Responsabilidade Fiscal e faz parte do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária – Anexo 6. 

 

O resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas, 

excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. O “superávit primário” é uma 

indicação de quanto o Município economizou com vistas ao pagamento de sua dívida. 
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R$ mil
LOA
2014

PREVISÃO
ATUALIZADA

REALIZADO
2014

REALIZADO / LOA
REALIZADO /

PREV. ATUAL.

 Receitas Primárias 23.529.211       23.529.211                     21.346.747             (2.182.464)            (2.182.464)       

 (-) Despesas Primárias 26.094.095       27.511.492                     23.494.706             (2.599.390)            (4.016.786)       

 Resultado Primário (2.564.884)        (3.982.281)                      (2.147.959)              416.925                 1.834.322        

 Meta Fixada               (2.564.884)
 Fonte: LOA 2014 e RREO 2014  

A meta de Resultado Primário estipulada para o exercício de 2014 foi de 

R$ 2.564.884.000,00 negativos, o que indica que a previsão dos gastos orçamentários 

do Município com a manutenção da máquina pública (pessoal e custeio) e com 

investimentos era superior à estimativa de arrecadação, fazendo-se necessária a 

obtenção de receitas financeiras para suportar as despesas primárias. 

 

Ao final do exercício de 2014, apurou-se um déficit primário de 

R$ 2.147.959.000,00, provocando uma variação favorável em relação à meta de 

R$ 416.925.000,00.  

Apesar da insuficiência na arrecadação da receita primária na ordem de 

R$ 2,1 bilhões, constata-se que a situação favorável do Resultado Primário apurado em 

2014, quando comparado à meta, foi ocasionada pela execução das despesas 

primárias que ficou R$ 2.599.390.000,00 abaixo do montante fixado no Anexo de Metas 

Fiscais. 

 

Em que pesem as incorporações ao Orçamento 2014, decorrentes de superávit 

financeiro apurado no exercício anterior, de excesso de arrecadação e de recursos 

recebidos com destinação específica e que não estavam previstos na LOA, as 

despesas primárias executadas (R$ 23.494.706.000,00) foram inferiores aos 

R$ 26.094.095.000,00 fixados na Lei Orçamentária. Analisando o detalhamento da 

despesa por categoria econômica e grupo de natureza de despesa, verifica-se que a 

principal causa foi a baixa execução das Despesas de Capital com Investimentos, 

notadamente nas fontes de recursos de operações de crédito e convênios que são 

recursos vinculados, sendo sua execução orçamentária necessariamente dependente 

do ingresso financeiro nos cofres públicos. 
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Nesse sentido, cabe mencionar que, embora já firmados, não houve liberações 

de recursos em 2014 relativas aos contratos de financiamento Caixa Econômica 

Federal – BRT Transbrasil e Caixa Econômica Federal – Pró-Transporte. No entanto, 

na Lei Orçamentária havia previsão de ingressos de R$ 350.000.000,00 e 

R$ 100.000.000,00, respectivamente. 

 

Durante a inspeção realizada pela CAD na SMF em março de 2014, a 

Superintendência de Orçamento concluiu, em sua análise sobre o desempenho do 

resultado primário alcançado em relação à meta prevista no Anexo de Metas Fiscais, 

que tal desempenho está relacionado à utilização de parte do superávit financeiro 

apurado no exercício anterior, e ao montante resultante da diferença entre as receitas 

de operações de crédito e aplicações financeiras que superaram os pagamentos de 

juros e amortizações da dívida pública municipal. 

 

 7.6.2 RESULTADO NOMINAL 

 

Este demonstrativo está previsto no art. 53, inciso III, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e faz parte do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

– Anexo 5. 

 

Resultado Nominal corresponde à variação da dívida fiscal líquida num 

determinado período. Já a dívida fiscal líquida é apurada através do somatório da 

dívida consolidada líquida com as receitas de privatizações, excluídos os passivos 

reconhecidos decorrentes de déficits ocorridos em exercícios anteriores. 

 

O Resultado Nominal fixado no Anexo de Metas Fiscais, republicado na LOA 

2014, previa um aumento do endividamento na ordem de R$ 2.353.360.000,00. Ao final 

do exercício, apurou-se um incremento da dívida fiscal líquida de R$ 2.116.052.000,00, 

provocando uma variação favorável em relação à meta. 

Quando comparamos os dados disponíveis da estimativa de Resultado Nominal 

constante do Anexo de Metas Fiscais para o exercício 2014 com a apuração do 

Resultado Nominal, percebemos que o saldo da Dívida Consolidada em 31/12/2014 foi 
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R$ 469.688.000,00 abaixo da estimativa, enquanto que as deduções da dívida 

consolidada (disponibilidades e demais haveres financeiros excluídos os restos a pagar 

processados) ficaram R$ 109.789.000,00 acima da estimativa. 

 

7.7 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 

 

Para fins de emissão de precatórios, considera-se Fazenda Pública a pessoa 

jurídica de direito público (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e 

Fundações Públicas). 

 

Nas execuções contra a Fazenda Pública, esta é citada para opor embargos ao 

devedor em trinta dias. Se não os opuser, ou se estes forem rejeitados, o juiz que 

deferiu o pedido da citação requisitará, por meio do Presidente do Tribunal competente, 

o pagamento, que será feito na ordem de apresentação dos precatórios, havendo duas 

ordens cronológicas: a dos créditos de natureza alimentícia e a dos demais. 

O assunto encontra-se normatizado pelos arts. 100 da Constituição Federal/88 e 

78 - ADCT, pelos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil e pelos arts. 10 e 30,  § 

7º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Os principais Tribunais responsáveis pelo acompanhamento do processo de 

pagamento dos precatórios judiciais, pelas Entidades de Direito Público do Município 

do Rio de Janeiro, são: (1) Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e (2) Tribunal Regional 

do Trabalho, cada qual com um procedimento específico de controle sobre o 

encaminhamento dos precatórios às respectivas Entidades. 

 

O Tribunal de Justiça, por meio de sua Assessoria de Precatórios Judiciais, 

envia anualmente, até o mês de julho, uma relação com todos os precatórios emitidos 

em ordem seqüencial no período de 2 de julho do ano anterior a 1º de julho do ano 

atual para que esses valores possam ser incluídos no orçamento do ano seguinte. 

 

O Tribunal Regional do Trabalho oficia aos órgãos municipais sobre cada 

precatório à medida que este é expedido pelo juiz da execução, cabendo às Entidades 
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oficiadas o controle quanto à totalidade e seqüência cronológica de pagamento dos 

mesmos. 

 

Na época do pagamento dos precatórios, as Entidades Municipais de Direito 

Público requerem aos Tribunais competentes a emissão das guias de pagamento, 

sendo estas consignadas diretamente ao Poder Judiciário. 

 

 7.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PRECATÓRIOS 2014 

 

Com base no quadro seguinte, resta evidenciado que foram empenhados 

85,78% (R$ 102.009.830.000,00) do fixado – R$ 118.922.998.000,00, tendo sido 

efetivamente pagos 99,23% (R$ 101.228.667.000,00) do total empenhado. 

 

O orçamento relativo a precatórios judiciais é composto, basicamente, pelos 

seguintes itens: relação de precatórios informados pelo Tribunal de Justiça e Tribunal 

Regional do Trabalho, encargos trabalhistas incidentes sobre os precatórios e folga 

orçamentária para a cobertura de possíveis alterações nos valores envolvidos. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, as demonstrações contábeis apresentavam um 

valor de R$ 109,7 milhões à conta de precatórios judiciais.  

 

 7.7.2 PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS 

 

O parcelamento de precatórios tem fundamento na Emenda Constitucional 

nº 62/2009, de 09/12/2009. Os encargos incidentes sobre estes parcelamentos são 

reajustados por indexadores equivalentes à remuneração dos depósitos em cadernetas 

de poupança, ou seja, Taxa Referencial de Juros – TR, mais 6% de juros anuais.  

 

O valor devido pelo Município referente a precatórios parcelados na data base 

de 31/12/2014 era de R$ 10,6 milhões sendo relativo à "IMOBILIÁRIA ITAPEMIRIM S/A 

e outros", o qual em dezembro de 2014 ainda possuía 5 (cinco) parcelas a pagar.
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Passando às palavras do Senhor Secretário Geral de Controle Externo, 

presente às fls. 668/669, o mesmo ressalta o trabalho realizado pela CAD, e a 

importância das Inspetorias Gerais que formam a SGCE, bem como da Assessoria de 

Informática, que exercem a ação fiscalizadora de maneira interligada, coligindo 

informações e fatos relevantes que possam vir a influenciar a análise da Gestão em 

tela. Assim, entende que a Prestação de Contas poderá obter Parecer Prévio 

Favorável, sem prejuízo de que sejam consignadas as observações aduzidas, às fls. 

664/667. 

 

Já a douta Procuradoria Especial, através do Senhor Procurador-Chefe, emitiu 

seu parecer, às fls. 670/673. Nele, são feitos comentários sobre os aspectos jurídicos 

mais relevantes e pertinentes ao escopo de atuação daquele Órgão de Contas, os 

quais destaco: 

1. A Regra de Ouro do Direito Financeiro – art. 167, III da Carta Magna – 

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; 

2. O percentual mínimo de recursos em manutenção e desenvolvimento do 

ensino foi aplicado, em conformidade com o art. 212 da Constituição 

Federal; 

3. O percentual mínimo de 15% da receita de impostos e transferências 

para aporte em ações e serviços públicos de saúde também foi 

respeitado; 

4. As despesas com pessoal, o montante da dívida consolidada e as 

receitas realizadas com operações de crédito respeitaram seus 

respectivos limites. 

 

Desta forma, o Senhor Procurador-Chefe acompanha a conclusão do Senhor 

Secretário Geral de Controle Externo e opina pela emissão de parecer prévio 
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favorável às contas de governo, concernentes ao exercício de 2014, adotando as 

recomendações de fls. 665 a 667.  

 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

Senhor Presidente, a gestão do Município do Rio de Janeiro, em 2014, coube 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Eduardo da Costa Paes, que ocupou o cargo no 

período de 01 de janeiro a 31 de dezembro. 

 

A estrutura da Administração Municipal, em 31/12/2014, era constituída pela 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo Tribunal de Contas do Município, pela 

Controladoria Geral do Município, Procuradoria Geral do Município, pelo Gabinete do 

Prefeito, por 18 Secretarias Municipais, 7 Secretarias Especiais, 1 Secretaria 

Extraordinária, 3 Autarquias, 6 Fundações, 8 Empresas Públicas, 5 Sociedades de 

Economia Mista e 21 Fundos Especiais, incluindo o da CMRJ. 

 

Como instrumentos de planejamento, temos o Plano Plurianual para o 

quadriênio de 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n° 5.686/2014, as Diretrizes 

Orçamentárias, instituídas pela Lei Municipal n° 5.608/2013 e que serviram como 

orientação para a elaboração da proposta orçamentária, consubstanciada na Lei 

5.687, de 10 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial – D.O. Rio de 13/01/2014. 

 

Antes de iniciar uma breve análise das Contas de Gestão, gostaria de 

cumprimentar todo o corpo técnico desta Corte, ressaltando o belo trabalho realizado 

pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, pelas Inspetorias Gerais de 

Controle Externo e pela Assessoria de Informática durante todo o ano, capaz de 

prover informações para que a CAD pudesse, juntamente com a análise das Contas 

de Gestão encaminhadas pela Prefeitura, elaborar um minudente Relatório acerca 

deste assunto. 
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Quanto ao Relatório, gostaria de destacar alguns pontos. 

 

Ao examiná-lo, causou-me espécie o fato de apenas uma Recomendação da 

prestação de contas do exercício anterior ter sido atendida. Ou seja, de um total de 26 

(vinte e seis) Recomendações, 16 (dezesseis) não foram atendidas, 8 (oito) 

demandam análise futura, 1 (uma) perdeu o objeto e somente 1 (uma) foi 

implementada na íntegra. 

 

Entendo, Senhor Presidente, que o não atendimento das impropriedades 

apontadas é motivo de ações, junto ao Poder Executivo, para que não reincidam nos 

exercícios futuros. Vale ressaltar que um índice superior a 60% de não atendimento 

pleno é alto demais, principalmente se algumas recomendações vêm sendo repetidas 

há vários exercícios. 

 

Quero reiterar, como já fiz na ocasião das Contas de 2009, que 

Recomendações e Ressalvas são ações, na verdade, que indicam votos de confiança 

desta Corte, perante o Executivo Municipal, para itens que possam ser corrigidos, que 

são, em regra, erros de mera forma e fáceis de regularização, e que, naquele 

momento, não causaram, AINDA, prejuízos ao erário. Portanto, sugiro que em 

exercícios futuros seja avaliado se realmente há condições de se manter este 

“crédito”, em função do não cumprimento ou atendimentos dos apontamentos. 

Quando consideramos essas informações conjuntamente, percebemos que o 

não atendimento das recomendações é uma prática recorrente do Poder Executivo 

Municipal, e, infelizmente, inadequada, tendo em vista que o não atendimento delas 

poderá causar prejuízos à população carioca e ao erário municipal.    

 

Embora não esteja no escopo da prestação de contas de Gestão/2014, acho 

importante abordar ainda, alguns temas relevantes. 
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Percebo que há necessidade de haver um maior controle de qualidade nas 

intervenções de recapeamento asfáltico realizadas em diversos pontos da cidade, já 

que é comum a falta de renivelamento dos tampões de bueiros e/ou caixas de 

visita/passagem, podendo, desta forma, causar acidentes e prejuízos. 

 

Além disso, creio que o combate à ocupação irregular nas áreas públicas 

merece uma maior atenção por parte do Poder Executivo Municipal (art. 30, VIII da 

Constituição Federal). Entendo não ser economicamente viável, nem mesmo razoável 

a municipalidade arcar com indenizações vultosas para desocupar áreas de sua 

propriedade. Constata-se, facilmente, que muitas dessas ocupações também são 

construídas sem a observância das melhores práticas de engenharia, o que também 

pode ocasionar tragédias. 

 

Quanto a rede de saúde, para mim está claro que o atendimento nas UPAs, 

Clínicas de Família e Centros Municipais de Saúde melhorou consideravelmente, 

além de desafogar o sistema hospitalar. Porém, tenho a convicção que ainda há 

muitas melhorias a se alcançar.  

 

Acerca das Organizações Sociais, como é de conhecimento deste colegiado, 

Sr. Presidente, as impropriedades levantadas pelo corpo técnico em diversos 

processos, bem como, o noticiário, demonstram que há uma necessidade urgente de 

se criar mecanismos mais presentes, com o menor tempo possível para avaliação das 

ações, bem como a criação de métodos que não permitam discrepâncias nos preços 

de materiais e serviços, em relação ao sistema de aquisições diretas pelo Município. 

 

Ainda, há diversos contratos e convênios com empresas de saúde e 

Organizações Sociais com prestação de contas pendentes. Nos arquivos da 4ª 

Inspetoria, por exemplo, são identificados mais de 40 processos pendentes de 

arquivamento, contendo diversos procedimentos indevidos, falta de justificativas, de 

documentos e daí por diante. 
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Embora haja a rotina e procedimentos adequados de fiscalização, por parte do 

nosso corpo técnico ligado à área, a Prefeitura implementou uma ferramenta chamada 

“Painel de Gestão”, que apresenta dados bem consistentes da rotina da prestação de 

serviços e de contas das organizações sociais e empresas de saúde. Pois bem, 

ocorre que o acesso a esta ferramenta não tem sido liberado na totalidade para 

consulta da auditoria da 4ª Inspetoria Geral, apesar da mesma já ter feito recorrentes 

solicitações, inclusive, já tendo sido motivo de expedientes enviados à SMS, o que 

acaba dificultando a realização de uma detalhada fiscalização. 

 

Registro elogios a RIOLUZ pelo alcance, desde de 2011, do primeiro lugar no 

ranking das melhores empresas do município, na pessoa de seus gestores, acerca da 

qualidade e eficiência no atendimento a população carioca.  

 

É notório que hoje a cidade está mais iluminada, mais bonita do que tempos 

atrás, o que ressalta o excelente trabalho desenvolvido pela empresa, inclusive, 

auxiliando o combate ao crime. 

 

Hoje, com um parque de cerca de 430 mil pontos, a empresa busca cada vez 

mais aperfeiçoar-se na prestação de seus serviços e manter a cidade do Rio entre as 

mais bem iluminadas do mundo. 

No quesito educação, quero destacar o programa FÁBRICA DE ESCOLAS  DO 

AMANHÃ  que prevê a construção em série de unidades de ensino que funcionarão 

em turno único.  

Espero que os gastos com esse programa façam do Rio de Janeiro uma 

referência no ensino, conforme declara o Sr. Prefeito, que define que a meta é, até 

2016, colocar 35% dos alunos da rede municipal de educação estudando em turno 

único, com sete horas de aula por dia.  
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Outro ponto importante a ser levantado diz respeito à climatização das nossas 

escolas, já que por ser uma cidade com temperatura média anual elevadíssima, 

sabemos que é profundamente necessária a instalação dos aparelhos de ar 

condicionado. É elogiável a iniciativa da Prefeitura em acelerar este trabalho, já que 

até 2012 tínhamos apenas 225 escolas climatizadas, enquanto que, atualmente, esse 

número já chegou a 952 escolas, de um total de 1457, suscitando um aumento 

substancial, principalmente se levarmos em conta que 374 escolas tiveram suas obras 

de climatização concluídas em 2014. Apesar de ainda haver 505 escolas, cerca de 

35% do total, na lista de espera, entendo que o trabalho está progredindo e em breve 

estará completo. 

 

Desta forma, Sr. Presidente, limitando-se ao escopo das análises proferidas pelo 

corpo técnico, VOTO pelo Parecer Prévio FAVORÁVEL à aprovação das Contas 

do Sr. Prefeito Eduardo da Costa Paes, relativas ao período entre 1º de Janeiro a 

31 de dezembro de 2014, ressalvadas as responsabilidades de ordenadores de 

despesas, inclusive dos órgãos da Administração Indireta e Fundacional, em atos e 

contratos ainda não examinados por este Egrégio Tribunal, sem prejuízo de consignar 

uma DETERMINAÇÃO e 30 RECOMENDAÇÕES a seguir: 

 

DETERMINAÇÃO: 

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

 

Art. 158. Pertencem aos Municípios : 
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade 
de veículos automotores licenciados em seus territórios; 
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
 

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 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.  
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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; 

 

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 
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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; 

 

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; 
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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 

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 
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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; 

 

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. 
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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. 

Constituição Federal 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

 

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. 

 

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. 
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É como voto, Sr. Presidente 

 
 

Sala das Sessões,          de                         de 2015. 
 
 
 
 

IVAN MOREIRA 
Conselheiro-Relator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


