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Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhor Procurador-Chefe, demais
presentes, estamos aqui reunidos para apreciar o 38° Parecer Prévio das Contas de
Governo da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2016, com
a finalidade de apresentar à sociedade carioca uma análise minudente, porém de simples
compreensão, acerca da situação financeira do Município.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 concedeu ao Poder
Legislativo, em seu Art. 70, a competência para exercer a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta
e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, mediante o denominado controle externo. O Art. 71 da Carta Magna
diz que esse controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União,
elencando, em seus incisos, as competências desta Corte, ao passo que o Art. 75 estende,
no que couber, as normas acima especificadas aos Órgãos Fiscalizadores dos Estados,
Distrito Federal e Municípios.
No âmbito do Município do Rio de Janeiro, a Lei Orgânica estipulou, no Art. 88,
que o controle externo será exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de
Contas do Município, ao qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Prefeito, mediante parecer prévio.
As Contas de Governo em análise retratam a situação contábil e financeira da
Cidade que recentemente sediou eventos de grandeza mundial, como a Copa do Mundo
de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o que exige uma interpretação singular dos dados
aqui dispostos.
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Assim, a título de exemplo, apenas no que tange ao legado olímpico de 2016,
houve um investimento de R$ 38 bilhões, sendo que cerca de R$ 24 bilhões, ou
aproximadamente 60%, representam o chamado Plano de Legados, intervenções
realizadas nas áreas de infraestrutura, mobilidade, meio ambiente e urbanização que
trouxeram significativos benefícios para a população da cidade, como a criação do VLT e
dos corredores BRTs, as obras do Porto Maravilha e as escolas públicas que serão
construídas a partir das estruturas das Arenas que foram utilizadas nos Jogos e
posteriormente desmontadas. Após um longo período em que a nossa Cidade foi um
verdadeiro canteiro de obras, com todas as mazelas que esse fato trouxe para nós,
finalmente o carioca está podendo usufruir de todo o investimento executado.
Hoje a população usufrui todos os dias de deslocamentos mais rápidos e mais
confortáveis em uma nova linha de metrô, três novas linhas de BRT e vias melhores. A
área portuária foi revitalizada, contando hoje com museus e espaços para eventos, lazer e
comércio.
Foram construídos diversos equipamentos esportivos que seriam utilizados no
desenvolvimento social, esportivo e educacional da população desta cidade, como, por
exemplo, o Complexo Deodoro, Parque olímpico da Barra, bem como a revitalização da
Marina da Glória, Estádio de Remo da Lagoa e o entorno da região do Maracanã.
Outro dado que permite confirmar o período sui generis vivido pelo Município nos
últimos anos é o crescimento da receita orçamentária ocorrido no período 2009-2015,
notadamente quando comparado com os demais entes do país. Neste tempo, a cidade do
Rio de Janeiro saltou de uma receita de R$ 11,6 bilhões em 2009 para R$ 26,4 bilhões em
2015, um aumento de mais de 120% no valor nominal, enquanto que o estado do Rio de
Janeiro, por exemplo, teve um aumento de aproximadamente 69%, passando de R$ R$
44,8 bilhões para R$ 75,6 bilhões.
Esses números propiciam compreender que o crescimento da cidade visto nos
últimos anos tende a não se manter, haja vista ter sido um período único na história do Rio
de Janeiro. Desta forma, esta Casa terá um papel de suma importância nessa fase de
transição por qual passa, não apenas a economia do Município, mas a do Brasil como um
todo, buscando auxiliar o Poder Executivo na árdua tarefa de gerir a coisa pública em um
momento de instabilidade econômica e política.
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Além disso, é importante ressaltar que o ano de 2016 foi o fim de um modelo de
gestão da Prefeitura que perdurou durante 8 anos, com o governo do ex-Prefeito Eduardo
Paes. O início do mandato do atual Prefeito, Excelentíssimo Senhor Marcelo Crivella,
trouxe inúmeras modificações na forma de organizar a estrutura do Poder Executivo, bem
como alterou sensivelmente a formulação e a continuidade de processos e projetos,
adaptando-os ao modelo de gestão que a cúpula do Executivo entende ser a melhor para
a população do Município. Essas mudanças, que continuam a ocorrer conforme o
andamento do governo atual, merecerão um cuidado maior por parte desta Corte,
principalmente quando da análise da Prestação de Contas de Governo de 2017, no
próximo ano.
Seguindo, então, para a análise da presente Prestação de Contas, cujo
responsável é o Sr. Eduardo da Costa Paes, então Prefeito. Os autos foram encaminhados
a esta Corte de Contas em 12/04/2017, pela atual administração do Poder Executivo
Municipal, contendo a seguinte documentação:
 Ofício GBP n.º 129/2017, de 12/04/2017, do Excelentíssimo Senhor Prefeito
MARCELO CRIVELLA ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro (fl. 02);
 Certificado de Auditoria n.º 111/2017 emitido, na modalidade COM
RESSALVAS, pela Auditoria Geral da Controladoria Geral do Município do
Rio de Janeiro (fl. 03);
 Relatório do Desempenho da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro frente à
Lei Complementar n.º 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - no
exercício de 2016, elaborado pela Controladoria Geral do Município (fls. 14 a
19);
 Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (fls. 19v a 46);
 Relatórios de Limites Legais, Relatórios Consolidados e Relatórios de
Contabilidade com base na Lei n.º 4.320/1964 (fls. 46v a 372v);
 Demonstrações Contábeis da Lei n.º 6.404/1976 (fls.373 a 485); e

3
Prestação de Contas de Governo - 2016

Processo n.º 40/001.324/2017
Data 12/04/2017

Fls

Rubrica

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 5)
 Comentários a respeito das recomendações do Tribunal de Contas efetuadas
no exercício de 2015 (fls. 485v a 486v).
Remetidos os autos à Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento deste
Tribunal, esta, em cumprimento ao disposto no inciso I do parágrafo 4º do art. 1º da
Deliberação nº 142/2002, realizou, como lhe é peculiar, uma acurada análise das
demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31/12/2016 e demais
informações, resultando em um relatório, presente às fls. 576/808, capaz de subsidiar a
apreciação e emissão de Parecer Prévio por este Tribunal de Contas.
Em suas Considerações Preliminares, a CAD ressaltou que a estrutura da
Administração Municipal em 31/12/2016 era a seguinte:
 Câmara Municipal do Rio de Janeiro;
 Tribunal de Contas do Município;
 Controladoria Geral do Município;
 Procuradoria Geral do Município;
 Gabinete do Prefeito;
 18 Secretarias Municipais;
 8 Secretarias Especiais;
 1 Secretaria Executiva;
 1 Secretaria Extraordinária;
 3 Autarquias;
 6 Fundações;
 8 Empresas Públicas;
 5 Sociedades de Economia Mista; e
 19 Fundos Especiais, incluindo o da CMRJ.
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Continuando, a CAD ressaltou que os demonstrativos exigidos nos arts. 52, 53, 54
e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal foram adequadamente apresentados, bem como
citou os instrumentos de planejamento no âmbito municipal, a saber:
 Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017, instituído pela Lei
Municipal n.º 5.686, de 10/1/2014;
 Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, instituídas pela Lei
Municipal n.º 5.921, de 22/7/2015; e
 Orçamento Anual, consubstanciado na Lei Municipal n.º 6.045, de 14/1/2016,
publicada no Diário Oficial – D.O. Rio de 15/1/2016.
No item 1.6 de seu Relatório, às fls., a CAD tratou das mudanças na Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, transcrito a seguir:
“O setor público brasileiro vem, ao longo dos anos, adotando medidas com o objetivo de
aperfeiçoar a gestão das contas públicas, como a edição da Lei n.º 4.320/1964, a implantação
do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) na União e a publicação da Lei
Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Seguindo essa tendência de aprimoramento, a Contabilidade Pública no Brasil está passando
por relevantes alterações, visando a implantação de um novo modelo, com o objetivo de
convergir as práticas contábeis aos padrões internacionais.
O marco dessas mudanças foi a publicação da Portaria n.º 184, de 25/8/2008, do Ministério da
Fazenda, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelos entes públicos quanto aos
procedimentos, as práticas, a elaboração e a divulgação das Demonstrações Contábeis, de
forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público.
Dessa forma, o Conselho Federal de Contabilidade – CFC – editou, a partir de 2008, as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16.1 a NBC T 16.11). Em 2014,
a NBC T 16.6 foi alterada pela NBC T 16.6 (R1).
É importante comentar que, em 2016, o CFC publicou 6 normas (NBC TSP Estrutura Conceitual
e NBC TSP 01 a 05), revogando as NBC T 16.1 a 16.5, com efeitos a partir de 1º/1/2017. Sendo
assim, as normas vigentes para o exercício de 2016, encontram-se discriminadas a seguir.
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Neste contexto, em 8/10/2009 foi publicado o Decreto n.º 6.976, o qual atualizou as
competências da área de contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), dando-lhe
mais poderes de atuação. A STN, na qualidade de órgão central de contabilidade da União, tem
suas competências relacionadas com as atividades contábeis do governo federal e com a
coordenação das atividades contábeis no âmbito federativo.
Dessa forma, atendendo ao disposto na Portaria MF n.º 184/2008 e no Decreto n.º 6.976/2009,
e acompanhando as diretrizes estabelecidas nas NBCASP, consoante convergência com as
Normas Internacionais, a Secretaria do Tesouro Nacional editou o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP).
Para o exercício de 2016, aplica – se o MCASP 6ª edição, aprovado pela Portaria STN n.º
700/2014 e pela Portaria Conjunta STN/SOF n.º 01/2014 com a seguinte estrutura.

Com o objetivo de elaborar a consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual, foi publicada a Portaria STN n.º
634, de 19/11/2013, estabelecendo que o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)
e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), estabelecidos pelo
MCASP, deveriam ser adotados por todos os entes da Federação até o término do exercício de
2014.
O Município adotou o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e as Demonstrações
Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) no exercício de 2014, atendendo, portanto, ao
disposto na Portaria STN n.º 634/2013.
6
Prestação de Contas de Governo - 2016

Processo n.º 40/001.324/2017
Data 12/04/2017

Fls

Rubrica

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 5)
 Atualmente as Demonstrações Contábeis obrigatórias são:
 Balanço Orçamentário (BO);
 Balanço Financeiro (BF);
 Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
 Balanço Patrimonial (BP);
 Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL)
 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (NEDC); e
 Balanço Patrimonial Consolidado(CDC).
Por fim, a Portaria STN n.º 548, de 24/9/2015, que instituiu o Plano de Implantação dos
Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, estabelece que os entes da Federação
deverão evidenciar em notas explicativas às Demonstrações Contábeis o estágio de adequação
ao PIPCP.”

Já no item 1.7, a CAD menciona o Certificado de Auditoria, com os seguintes
termos:
“O Certificado de Auditoria n.º 111/2017, emitido na modalidade COM RESSALVAS, ressalta
que o escopo da verificação limitou-se ao Poder Executivo e atesta que:
 a dívida consolidada líquida alcançou 64,73% da receita corrente líquida, respeitando o
limite de 120%, nos termos do inciso I do art. 30 da LRF e inciso II do art. 3º da Resolução
do Senado n.º 40/2001;
 as receitas realizadas com operações de crédito tiveram a participação de 11,21% na
receita corrente líquida, se enquadrando no limite de 16%, nos termos do inciso I do art.
30 da LRF e inciso I do art. 7º da Resolução do Senado n.º 43/2001;
 as receitas realizadas com operações de crédito não superaram as Despesas de Capital
no exercício de 2016, conforme previsto no inciso V do § 1º c/c o § 3º, ambos do art. 32
da LRF;
 o comprometimento com juros, amortizações e encargos da dívida foi inferior ao limite de
11,50% determinado pelo inciso II do art. 7º da Resolução do Senado n.º 43/2001,
representando 6,93% da receita corrente líquida, conforme Demonstrativo dos Limites da
Dívida Pública, elaborado pela Superintendência do Tesouro Municipal;
 não houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita no exercício de
2016 – arts. 32 e 38 da LRF;
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 os valores registrados como Restos a Pagar estão suportados por suficiente
disponibilidade de caixa, em observância ao art. 42 da LRF. No entanto, essa
disponibilidade fica comprometida quando consideradas as despesas incorridas e não
inscritas em Restos a Pagar;
 a despesa com pessoal do Executivo foi equivalente a 49,04% da receita corrente líquida,
cumprindo o limite de 54% e o limite prudencial de 51,3%. No entanto, o limite de alerta
de 48,6%, determinado pela alínea “b” do inciso III do art. 20 da LRF, foi ultrapassado;

 quanto ao disposto no parágrafo único do artigo 21, que veda o aumento da despesa de
pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato, há de se ressaltar que foi verificado
aumento das verbas: 207 e 555 na SMS, 377 na SEMEARC e 577 na COMLURB dentro
do período. Há também aumento na verba 560 – Encargos Especiais ADM autorizada
anteriormente à data limite, com efeito financeiro a partir de outubro/2016. Esses
aumentos de despesas foram detectados em Auditoria realizada em atendimento ao
Decreto n.º 42.724/2017 e a legalidade desses atos será submetida para avaliação da
Procuradoria Geral do Município.”

Finalizando sua parte preliminar, a CAD comentou, no item 1.9, sobre os Aspectos
Operacionais, in verbis:
“A análise das Contas do Prefeito é um trabalho que esta Corte realiza desde o início do
exercício sob exame, seja por meio da verificação de processos, realização de auditorias,
inspeções e visitas técnicas nas jurisdicionadas, não se limitando, portanto, ao exame do
processo recebido, mas contemplando todos os fatos apurados e decisões emitidas no decorrer
do exercício que tenham impacto sobre a gestão.
Com base nesse entendimento, a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD, além
do resultado de seu próprio trabalho, considera todo o exame realizado pela Secretaria Geral de
Controle Externo, por intermédio de suas Inspetorias Gerais. Para tanto, foram enviados
memorandos às Inspetorias e à Assessoria de Informática, solicitando informações sobre fatos
relevantes que possam influenciar a presente análise.
As respostas foram inseridas às fls. 488 a 533 dos autos permitindo, assim, o conhecimento de
todos os dados fornecidos.
Não obstante a existência de pontos operacionais já destacados em exercícios anteriores e
constantes em subitens do presente relatório, cabe, ainda, ressaltar os seguintes fatos:
 a 1ª IGE informou, às fls. 488 a 489v que continuam em execução as parcerias públicoprivadas referentes à concessão patrocinada para a prestação de serviços e a realização
de obras e fornecimento da Rede Prioritária, visando à implantação, operação e
manutenção do sistema de Veículos Leves sobre Trilhos – VLT, nas regiões Portuária e
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Central do Município do Rio de Janeiro (processo n.º 40/025/2014) e à concessão
administrativa dos serviços de Implantação, operação e manutenção do Parque Olímpico
do Município do Rio de Janeiro (processo n.º 40/3572/2012). A inspetoria listou ainda,
processos relevantes que impactaram o exercício de 2016, tais como: assunção de
compromissos e obrigações para construção de campo de golfe para os jogos Olímpicos
2016 (processo n.º 40/1804/2013); cessão de uso do Circo Voador (processo n.º
40/6696/2013); locação de espaços do Riocentro para instalação do Centro Internacional
de Transmissão da Copa do Mundo de 2014 (processo n.º 40/1533/2015); locação do
equipamento “HSBC Arena”, visando à preparação de atletas brasileiros para os Jogos
Olímpicos de 2016 (processo n.º 40/76/2014); prestação de serviços de recepção bilíngue
para atuação nos postos de informações da RIOTUR (processo n.º 40/4264/2014);
assessoria financeira para estruturação, registro e distribuição pública de debêntures junto
ao mercado de capitais (processo n.º 40/1892/2016); permuta do imóvel localizado no
Lote 1, da quadra 5, do PAL 48.150/PAA 12.392 por diversos imóveis de titularidade do
Município do Rio de Janeiro (processo n.º 40/2861/2014); alienação dos imóveis
identificados como Q4 e Q5 do Plano Aprovado de Loteamento – PAL n.º 48.150
(processos n.ºs 40/2343/2016, 40/6291/2016 e 40/58/2017); assunção de compromissos e
obrigações para construção da Vila Olímpica e Paralímpíca (processo n.º 40/1603/2012);
gestão e exploração integradas do Jardim Zoológico Municipal (processo n.º
40/6317/2016); repasses para o Comitê no valor de até R$ 150 milhões para despesas de
infraestrutura dos Jogos Paralímpicos (processo n.º 40/4852/2016); e projeto de
revitalização da Marina da Glória (processo n.ºs 40/5341/2014 e 40/5925/2016);
 a 2ª IGE, às fls. 490 a 497, relacionou diversas despesas realizadas sem prévio empenho
em 2016 pela RIOURBE para prestação de serviços de manutenção predial e de
equipamentos nos hospitais municipais. A Inspetoria informou, ainda, que a RIOURBE
contratou reiteradamente em 2016 serviços de manutenção hospitalar por dispensa de
licitação com fulcro no art. 24, IV, da Lei de Licitações (emergência), considerando que os
serviços previstos são essenciais e de natureza contínua. A IGE defende que o correto
seria a realização de licitação para sua contratação, sendo a dispensa reservada às
situações imprevisíveis;
 a 3ª IGE informou, às fls.498 a 500v, que, em relação à infraestrutura, houve pequeno
aumento na quantidade de escolas consideradas boas (de 4,1% para 4,6%) e um
pequeno decréscimo nas escolas consideradas precárias (de 43% para 42%) ambos
comparando os exercícios de 2015 e 2016. Não foram verificadas obras nas escolas
visitadas em 2016. No que se refere à carência de professores, verificou-se que em
90,76% das escolas existiam professores com dupla regência, percentual menor que o
encontrado em 2015 (93,84%). O percentual de escolas do 2º segmento em que existiam
disciplinas sem aula em 2016 sofreu uma retração, passando de 49,23% (2015) para
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45,64% (2016). Quanto às instalações de aparelhos de ar condicionado em todas as
escolas municipais, a IGE informou que houve um aumento das escolas climatizadas de
51,79% (2015) para 67,69% (2016);
 a 4ª IGE informou, às fls. 501 a 512 que foram realizados 20 termos de ajustes de contas
em 2016 no valor de R$ 7,5 milhões. Quanto ao processo 40/5630/2016 (Municipalização
dos Hospitais Rocha Faria e Albert Schweitzer), a despesa criada não respeitou o
princípio da legalidade, pois não foi aprovado pelo Poder Legislativo e não foi verificado o
atendimento prévio às exigências da LRF (estimativa de impacto orçamentário-financeiro).
O valor total estimado com a Municipalização, em 2016, foi de R$ 410 milhões. Na
execução contratual das despesas da Municipalização, a Inspetoria comunicou que: a) as
evidências colhidas revelam que há indícios de que os preços praticados pela contratação
da Empresa Mohat, responsável pelos serviços de manutenção predial hospitalar, são
275% maiores que os orçados nos termos da Lei n.º 5.026/2009, perfazendo um dano
estimado superior a R$ 3 milhões em 6 meses de contrato; b) os preços praticados pela
OS HMTJ com medicamentos são, em média, 38,68% superiores àqueles praticados pelo
Município, estimando um prejuízo ao erário de R$ 2 milhões em 6 meses de contrato
emergencial; c) indícios de favorecimento à Empresa JWSI, referente ao contrato de
armazenamento e transporte de materiais hospitalares e medicamentos. A Inspetoria
acrescentou, ainda, que caso a SMS habilite leitos de CTI pendentes, há possibilidade de
recebimento de repasses federais em torno de R$ 27 milhões por ano. Quanto aos
processos relevantes que impactaram o exercício de 2016 merecem destaques: a)
evidências de aquisição de seringas descartáveis vencidas, gerando um prejuízo ao erário
municipal estimado de R$ 2 milhões (processo n.º 40/3416/2016 inspeção no Hospital
Municipal Lourenço Jorge); b) diversas irregularidades constatadas no processo n.º
40/4135/2016, relativo a análise dos custos financeiros e operacionais decorrentes da
transição da gestão do Complexo Municipal Pedro II: b.1) repasse irregular de R$ 4,9
milhões à OS Biotech relativo ao Contrato de Gestão n.º 01/2012; b.2) saldo não utilizado
pela OS Biotech e não devolvido de R$ 15 milhões; b.3) bens permanentes adquiridos
pela OS Biotech e não encontrados pela OS SPDM de R$ 2,3 milhões; b.4) falta de
habilitação dos leitos do HMPII, junto ao SUS, durante a vigência do Contrato de Gestão
Emergencial n.º 02/2015 (6 meses); b.5) sobrepreço de R$ 214 mil na aquisição de
medicamentos e insumos farmacêuticos pela OS SPDM; b.6) ausência de pertinência
com o objeto contratual dos gastos com passagem aérea, táxi em São Paulo,
hospedagem e alimentação apresentados nas prestações de contas entre dez/2015 e
mar/2016 no valor de R$ 262 mil.
 a 5ª IGE apontou, às fls. 513 a 515, que, como já exposto no Parecer Prévio às Contas de
Governo referente ao exercício de 2013, a não aplicação do disposto na Emenda
Constitucional n.º 41/2003, na Lei Federal n.º 10.887/2004 e na decisão proferida por esta
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Corte no processo 05/5159/2004, continua apresentando os efeitos previstos na referida
decisão, tendo em vista a entrada em vigor da Lei n.º 5.623/2013, que dispõe sobre o
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Secretaria Municipal de
Educação, uma vez que o aumento dado a alguns aposentados não deveria ter ocorrido,
em função da entrada em vigor da referida Emenda, mas foi mantida pelo Executivo
Municipal por força do Decreto n.º 23.844/2003. Ressaltou, ainda, que não houve
qualquer alteração em relação a situação descrita nas Determinações do Parecer Prévio
às Contas de Governo do exercício de 2015. A Inspetoria informou, ainda, que foi
realizada inspeção ordinária na RIOSAÚDE - Empresa Pública de Saúde do Rio de
Janeiro (processo n.º 40/3309/2016), constatando-se a inobservância de alguns
dispositivos da Lei n.º 1.978/1993, a qual trata da contratação de pessoal por tempo
determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
público no âmbito do Município do Rio de Janeiro. Posteriormente, a 5ª IGE adicionou às
fls. 525 a 533 as seguintes informações: a) em relação aos atos que resultaram em
aumento de despesa de pessoal expedidos nos últimos 180 dias de 2016: a.1) variação
na folha de pagamento na Empresa Olímpica Municipal (EOM) de R$ 1,16 Milhão para
2,71 milhões (133,91%) e variação negativa na quantidade de servidores de 100 para 5;
a.2) variação positiva de R$ 5,5 milhões (32%) nos valores pagos de setembro a outubro
de 2016 nos encargos especiais, sendo que a Inspetoria não identificou nenhuma norma
que regulamentasse a implantação das verbas 560, 529 e 555; b) não foram identificadas
ocorrências de condutas vedadas pelos incisos V e VIII do art. 73 da Lei Federal n.º
9.504/1997. c) pontos relativos ao FUNPREVI, que serão tratados no Capítulo 5 desta
análise;
 a 6ª IGE apresentou, às fls. 516 a 522, fatos relevantes relativos ao exercício de 2016,
ocorridos em diversos órgãos e entidades, destacando-se: a) RIOZOO: desvio de função,
ausência de manutenção e impropriedades no Termo de Concessão n.º 76/2016 (não
disponibilização de relação de funcionários, inventário do plantel desatualizado e não
elaboração de plano de trabalho); b) COMLURB: não apresentação de pesquisa de preço
do CTR RIO, ausência de recurso para garantir execução de contrato; c) SMAC: ausência
de planilha detalhando custos estimados do acordo de cooperação (40/1440/2016); dano
ao erário de R$ 1,6 milhão, referente ao convênio n.º 62/2015; d) SMTR: ausência de
memória de cálculo de orçamento, detalhando os custos envolvidos no contrato n.º
07/2016, celebrado com a RIOONIBUS; e) CETRIO: verificação de vedação da
participação de empresas na forma de consórcio no Edital de Pregão Eletrônico n.º
494/2016; aditamento n.º 2/2016 ao contrato n.º 27/2011, celebrado com a Perkons S.A.
em desacordo com o Voto n.º 1029/2013, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ivan
Moreira Neto; e
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 a 7ª IGE relatou, à fl. 523, que permanece a situação mencionada em anos anteriores,
qual seja: a necessidade de que se estabeleçam parâmetros técnicos mais precisos
acerca dos elementos mínimos que devam abarcar os projetos básicos, em função do
previsto no inciso IX do art. 6º da Lei Federal n.º 8.666/1993.”

Continuando os comentários acerca do Relatório da CAD, nos itens 2 a 10, às fls.
594/792, a mesma expôs, com detalhes, a análise sobre a documentação encaminhada
pelo Poder Executivo, a qual tecerei maiores observações em meu voto. Finalizando seu
Relatório, no item 10 estão presentes suas Considerações Finais, contendo suas
conclusões acerca do estudo realizado. Nele, a CAD faz as seguintes ponderações:
“Conforme demonstrado no subitem 5.6, a Administração Municipal não atendeu às
DETERMINAÇÕES números III.1, III.2 e III.3, constantes no Parecer Prévio referente às Contas
de 2015, relacionadas à gestão do Funprevi. A implementação das Determinações III.2 e III.3
traria impactos positivos imediatos de R$ 175,2 milhões sobre a situação financeira do Funprevi,
conforme abaixo:
 Aplicação da Emenda Constitucional 41/2003 e da Lei Federal 10.887/2004, apenas sobre
os proventos dos servidores beneficiados pela Lei 5.623/2013 (Educação): R$ 7,2
milhões;
 Recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o abono permanência: R$ 168
milhões;
O titular do Poder Executivo infringiu os seguintes dispositivos da Lei de Responsabilidade
Fiscal:
 § 1º do art. 21, que trata da expedição de atos que resultem em aumento da despesa com
pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato, ao estender a verba 555 aos
Arquitetos, Engenheiros Civis e Agrônomos, e aumentar o teto da verba 377, após
4/7/2016 (subitem 2.6.1.1.2);
 § 1.º do art. 1.º, ao não lançar mão de medidas corretivas que pudessem prevenir riscos e
corrigir os desvios que acabaram por afetar negativamente o equilíbrio das contas
públicas, ainda que dispusesse de indicadores suficientes para tanto, caracterizando
irresponsabilidade na gestão fiscal (subitem 9.5.1);
 art. 9º, ao não adotar as medidas previstas, visando o cumprimento das metas de
Resultado Primário e Resultado Nominal estabelecidas na LDO (subitem 9.5.2);
 art. 42, uma vez que nos dois últimos quadrimestres de mandato eletivo contraiu
obrigações de despesa sem deixar suficiente disponibilidade de caixa para saldá-las
(subitem 9.5.3).
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Entende-se que a não adoção de providências expressamente determinadas pelo Plenário desta
Corte quando da emissão do Parecer Prévio de 2015, bem como a constatação de infrações à
Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF que provocarão impactos fiscais negativos sobre os
próximos exercícios, comprometem a presente prestação de contas, ensejando a emissão de
Parecer Prévio pela não aprovação das Contas de Governo do exercício de 2016.
Não obstante, sem prejuízo do exposto no parágrafo anterior, sugere-se que constem no
Parecer Prévio a ser emitido por esta Corte as seguintes Determinações:
D1) Que seja realizada revisão do Plano de Capitalização do FUNPREVI, aprovado pela Lei
Municipal nº 5.300/2011, sob pena de que o Tesouro Municipal seja obrigado, nos próximos
exercícios, a dispor de vultosas quantias para cobertura do déficit financeiro já existente no
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Rio de Janeiro,
conforme responsabilidade estipulada no § 1º do art. 2º da Lei nº 9.717/1998 (subitem 5.6);
D2) Que os atos de fixação de proventos de aposentadorias e pensões observem o disposto na
Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei Federal nº 10.887/2004 e na decisão proferida por
esta Corte no processo 05/5159/2004 (subitem 5.6);
D3) Que as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações percebidas pelos
servidores beneficiados pelo abono permanência sejam recolhidas ao FUNPREVI, conforme
decisão proferida no processo 40/6200/2011 (subitem 5.6);
D4) Que o Poder Executivo atue junto ao PREVI-RIO para que seja cumprido o disposto na
legislação que trata dos Regimes Próprios de Previdência, a fim de que a posição atuarial
atualizada seja refletida nas Demonstrações Contábeis de encerramento de cada exercício do
FUNPREVI e, consequentemente, nas Demonstrações Consolidadas do Município (subitem
5.2);
D5) Que o Poder Executivo suste o pagamento da verba 555 – Encargos Especiais Defesa Civil
aos Arquitetos, Engenheiros Civis e Agrônomos (autorizado na fl. 13 do processo n.º
09/800.089/2016), bem como restabeleça o teto da verba 377 – Encargos Especiais SETI
vigente antes do aumento autorizado em atendimento ao Ofício SEMEARC n.º 115/2016,
considerando a nulidade dos respectivos atos, nos termos do parágrafo único do art. 21 da LRF
(subitem 2.6.1.1.2).
Adicionalmente, sugere-se que constem no Parecer Prévio a ser emitido por esta Corte as
seguintes Recomendações:
1. Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à carência de professores,
bem como às relativas à infraestrutura das escolas (subitens 1.8 e 10.IV.5 e fls. 498/500 do
p.p.);
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2. 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
(subitens 1.8 e 10.IV.6 e fls. 498/500 do p.p.);
3. Que o Poder Executivo estabeleça referenciais técnicos mais precisos para os elementos
mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em licitações de obras públicas, quanto
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 (subitem 1.8 e fls. 523 do p. p.);
4. Que o Poder Executivo tome providências junto à Secretaria Municipal de Saúde e à
RIOURBE no sentido de abolir a recorrente prática de realização de despesas sem prévio
empenho (subitens 1.8, 4.2.2 e 10. IV.13 e fls. 502/512);
5. Que seja estudada a possibilidade da criação de fonte de recursos própria para a receita
proveniente de alienação de bens e direitos, de modo a demonstrar sua utilização no
financiamento de despesas de capital ou despesas correntes do RPPS, conforme preceitua o
art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal (subitem 2.4.2.6);
6. Que conste nos Projetos de Lei Orçamentária o demonstrativo previsto no § 6º do art. 165 da
Constituição Federal (subitens 2.5.1 e 10.IV.7);
7. Que a Secretaria Municipal da Casa Civil e a Controladoria Geral do Município elaborem
Plano de Ação, envolvendo os órgãos gestores dos segmentos alcançados pelas renúncias de
receitas, visando a criação de normas que permitam à Prefeitura mensurar o retorno
socioeconômico das mesmas junto à população, com mecanismos oficiais de estudo, avaliação,
implementação e acompanhamento dos incentivos, por área de fomento, de forma a viabilizar a
análise da efetividade, por meio de instrumentos gerenciais institucionalizados, com ampla
divulgação, a fim de reforçar a transparência e controle social da coisa pública (subitens 2.5.3 e
10.IV.8);
8. Que o Município cumpra o limite fixado nas Leis Orçamentárias Anuais para a aplicação em
incentivo fiscal a projetos culturais (subitens 2.5.4 e 10.IV.15);
9. Que o Poder Executivo cumpra o disposto na Lei 4.644/2007 (subitens 2.10.1.1 e 10.IV.10);
10. Que nos próximos exercícios, as despesas descritas nos subitens 3.1.1 a 3.1.9 não sejam
consideradas para fins de elaboração do demonstrativo destinado à apuração do percentual
mínimo de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
11. Que seja adotado o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da LDB, a fim de que os
recursos da MDE sejam repassados automaticamente à Secretaria Municipal de Educação
(subitem 3.1.11.2);
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12. Que os recursos advindos do FUNDEB sejam aplicados pelo Município somente em ações
consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica
pública, nos termos do art. 21, caput, da Lei n.º 11.494/2007 c/c o art. 70, caput e incisos I a VIII,
da Lei n.º 9.394/1996 (subitem 3.2.3);
13. Que nos próximos exercícios, as despesas descritas no subitem 4.1 não sejam consideradas
para fins de elaboração do demonstrativo destinado à apuração do percentual mínimo de
aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde;
14. Que os procedimentos de repasse dos recursos provenientes dos royalties do petróleo ao
FUNPREVI não se sujeitem ao disposto no Decreto Municipal nº 41.149/2015, sendo
repassados mês a mês de acordo com a competência a que se referirem (subitem 5.4);
15. Que seja evitada a transferência de imóveis ao FUNPREVI, como pagamento de dívidas ou
como novas fontes de capitalização, uma vez que a geração de receitas provenientes dos
mesmos, seja por alienação ou por recebimento de aluguéis, tem se demonstrado de difícil
concretização (subitem 5.5);
16. Que a PGM e a CGM, juntamente com o IPLANRIO, promovam a integração entre os seus
sistemas, de forma a possibilitar a contabilização e a análise das informações de forma
automática e em tempo real por transmissão de dados via sistemas (subitens 7.1 e 10.IV.16);
17. 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 (subitens 7.3 e 10.IV.17);
18. Que a PGM, na qualidade de órgão responsável pela cobrança dos créditos inscritos em
Dívida Ativa, adote medidas visando maior controle dos prazos prescricionais de tais créditos e
maior agilidade nas providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de que sejam
minimizados os riscos de cancelamentos decretados no curso das execuções fiscais (subitem
7.5.3);
19. Que a estimativa das disponibilidades de caixa líquidas utilizada para fins de elaboração do
Anexo de Metas Fiscais considere o comportamento histórico de todas as variáveis envolvidas,
e não apenas o fator de projeção da Receita Corrente Líquida sobre o saldo apurado no
exercício anterior (subitens 9.3.2 e 10.IV.19);
20. Que a CGM faça constar, na Prestação de Contas de Governo de 2017, demonstrativo que
evidencie, com relação ao montante apurado através do Relatório CGM n.º 010/2017, os valores
pagos e os pendentes de quitação ao final do exercício, por órgão e fonte de recurso (subitem
9.4);
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21. Que se envidem esforços para o cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual utilizando as ferramentas previstas no art. 9º da
LRF (subitens 9.5.2 e 10.IV.20).”

Após a conclusão da análise pela CAD, os autos foram enviados para a Secretaria
Geral de Controle Externo, que desenvolveu seu entendimento, constando às fls. 809/828.
A SGCE, em suas inferências a respeito do relatório da CAD, fez as seguintes
ponderações:
“I - DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Segundo

visão

esposada

pela

Coordenadoria de

Auditoria

e

Desenvolvimento, os artigos, abaixo relacionados, da Lei de Responsabilidade Fiscal teriam sido
infringidos:
 § 1º do art. 21, que trata da expedição de atos que resultem em aumento da despesa com
pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato, ao estender a verba 555 aos
Arquitetos, Engenheiros Civis e Agrônomos, e aumentar o teto da verba 377, após
4/7/2016 (subitem 2.6.1.1.2);
 § 1.º do art. 1.º, ao não lançar mão de medidas corretivas que pudessem prevenir riscos e
corrigir os desvios que acabaram por afetar negativamente o equilíbrio das contas
públicas, ainda que dispusesse de indicadores suficientes para tanto, caracterizando
irresponsabilidade na gestão fiscal (subitem 9.5.1);
 art. 9º, ao não adotar as medidas previstas, visando o cumprimento das metas de
Resultado Primário e Resultado Nominal estabelecidas na LDO (subitem 9.5.2);
 art. 42, uma vez que nos últimos quadrimestres de mandato eletivo contraiu obrigações
de despesa sem deixar suficiente disponibilidade de caixa para saldá-las (subitem 9.5.3).

I.1 - Das Despesas de Pessoal nos últimos 180 dias de mandato.

Parece-nos, oportuno, senão necessário, abandonarmos aqui uma visão restritiva, e ampliarmos
nossa visão sobre o todo, sobrevoando, e, portanto, olhando do alto, todo o ordenamento
jurídico, incluindo seus princípios.
“A letra da norma não representa tudo dentro dela, é justamente por isso que se busca
interpretá-la. O exegeta procura descobrir, no trecho submetido a seu exame, o respectivo
alcance, o conteúdo, o espírito: mas em o fazendo, deve cuidar para que não force o
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sentido, não amplie ou restrinja demais, atingindo assim a situações evidentemente fora
dos limites compreendidos na norma considerada.”
Que se conduza, portanto, a luz ao artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade
Fiscal:
“Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e
não atenda:
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da
despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do
titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.”
Logo, nos termos do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101/2000, nos 180 dias
que antecedem o término do mandato, nenhum ato que resulte aumento de despesa com
pessoal pode ser expedido. Certo? Veremos:
Calha, neste particular, colacionar as ponderações do abalizado magistério da festejada
professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, nestes termos:
‘[...] A intenção do legislador com a norma do parágrafo único foi impedir que, em fim de
mandato, o governante pratique atos que aumentem o total da despesa com pessoal,
comprometendo o orçamento subsequente ou até mesmo superando o limite imposto pela
lei, deixando para o sucessor o ônus de adotar as medidas cabíveis para alcançar o
ajuste. O dispositivo, se fosse entendido como proibição indiscriminada de qualquer ato
de aumento de despesa, inclusive atos de provimento, poderia criar situações
insustentáveis e impedir a consecução de fins essenciais, impostos aos entes públicos
pela própria Constituição’. (grifo nosso)
Nessa ordem de idéias, conclui-se que o objetivo da norma contida no parágrafo único do art. 21
da Lei de Responsabilidade Fiscal é impedir a assunção de despesas novas de pessoal em final
de mandato, em dissonância com o que prevêem o Plano Plurianual de Investimentos e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, e, por conseguinte, evitar o comprometimento da execução financeira
e orçamentária do exercício financeiro seguinte.
E, com efeito, despesa nova de pessoal para esse fim não pode alcançar aqueles atos que são
praticados em decorrência de autorização legal preexistente aos 180 (cento e oitenta) dias finais
do mandato, para a garantia do exercício de situações jurídicas já consolidadas, e até mesmo
para evitar a descontinuidade da prestação de serviço público, como por exemplo, o provimento
de cargos, a concessão de promoções e vantagens funcionais e a declaração de direitos
preexistentes, alicerçadas nos mais éticos princípios, dos quais não se pode furtar a
Administração Pública de prestar obediência irrestrita (Consulta n. 660.552. Rel. Conselheiro
Eduardo Carone Costa. Sessão de 08/05/02, do TCE/PE).
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Ora, o suposto descumprimento do art. 21, parágrafo único, teria decorrido de atos que
aumentavam o teto do orçamento de algumas Secretarias destinados à concessão de encargos
especiais.
Assim sendo, vale aqui um brevíssimo esclarecimento a respeito da natureza desta verba.
A Lei n.º 94, de 14/03/1979 prevê, em seu art. 119, inciso IV, a concessão de gratificação pelo
exercício de encargos especiais que, de acordo com seu art. 123, destina-se a funcionários aos
quais forem atribuídos encargos especiais definidos em lei ou regulamento.
Segundo o art. 1º, § 1º, do Decreto nº 16.391, de 12/12/1997, o qual estabelece normas gerais a
serem seguidas na instituição de encargos especiais, considera-se encargo especial o
desempenho apresentado pelo servidor, em efetivo exercício, concernente às atribuições que
lhe foram acometidas sem prejuízo da realização de tarefas ordinárias de seu cargo efetivo,
inclusive a designação do servidor para realização de projetos específicos e/ou complexos,
assim definidos pelos titulares dos respectivos órgãos de lotação.
Já o Decreto nº 14.326, de 01/11/1995, dispõe sobre os critérios para a concessão da
Gratificação de Encargos Especiais aos servidores estatutários da Administração Direta no
desempenho de atividade de caráter especial no âmbito das Fundações, Autarquias, Empresas
Públicas e Sociedades de Economia Mista do Poder Executivo Municipal.
O Controle de pagamentos da gratificação a título de encargos especiais é realizado por meio
de limites financeiros (“Teto”) definidos por secretaria/encargo especial. Conclui-se que a tal
verba é temporária, concedida à critério do Secretário, podendo ser reduzida a qualquer tempo,
não comprometendo, necessariamente, o orçamento subsequente. A edição do Decreto nº
42.726 de 1º de janeiro de 2017 – que dispôs sobre a redução em 50% (cinqüenta por cento)
dos gastos da Prefeitura com Encargos Especiais corrobora nossas afirmações.
Fique, portanto, claro aos julgadores que a aplicação deste parágrafo único gera inúmeras
controvérsias dentro e fora das Cortes Brasileiras, já tendo o Tribunal de Contas da União
decidido no sentido da interpretação não literal do dispositivo (Acórdão 1106/2008 – TCUPlenário). Considerando que a nulidade aqui prevista não atinge aqueles atos que, embora
praticados dentro destes 180 dias, tiveram autorização para sua prática anterior aos 180 dias do
final do mandato e obedecem aos ditames da LRF, bem como guardam compatibilidade com o
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. In verbis:
“13. Já o preceito contido no parágrafo único do referido art. 21, além do cunho de
moralidade pública implícito no citado dispositivo legal, visa coibir a prática de atos de
favorecimento relacionados com os quadros de pessoal, mediante concessões em final de
mandato (contratações, nomeações, atribuição de vantagens etc.), no sentido de evitar o
crescimento das despesas de pessoal, o conseqüente comprometimento dos orçamentos
futuros e a inviabilização das novas gestões.
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14. Entretanto, apesar de ser direcionado a todos os administradores públicos, o citado
dispositivo, da mesma forma que o caput do artigo 21, não pode ser interpretado
literalmente, sob pena de inviabilizar a administração nos últimos 180 dias da gestão de
seus dirigentes, uma vez que, se assim fosse, nesse período, estariam impedidos de
realizar qualquer tipo de ato que resultasse aumento de despesa. Dessa forma,
considerando que o objetivo da norma contida no Parágrafo único do art. 21 da Lei
Complementar nº 101/2000 é assegurar a moralidade pública, não pode ela atingir as
ações dos administradores voltadas para o atingimento das metas previstas no
planejamento do órgão.
15. Assim, para que haja a incidência da vedação prevista no mencionado dispositivo
legal, com a conseqüente nulidade dos atos, é necessário que estes se apresentem
conjugados dos seguintes pressupostos: resultar aumento da despesa com pessoal,
refletir ato de favorecimento indevido e ser praticado nos 180 dias que antecedem o final
do mandato.
16. Como conseqüência lógica, a nulidade prevista deixa de incidir sobre os atos de
continuidade administrativa que, guardando adequação com a lei orçamentária anual,
sejam objeto de dotação específica e suficiente, ou que estejam abrangidos por crédito
genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites
estabelecidos para o exercício, com compatibilidade com o Plano Plurianual e a com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias.”
Cabe, portanto, a esta Corte de Contas avaliar se a interpretação, aqui registrada do art. 21,
parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal tem o condão de ilidir a determinação D.5,
sugerida pela CAD, às fls. 806.
I.2 - Ponderações Sobre o Cumprimento das Metas Fiscais e Inscrição dos Restos a Pagar

Parece-nos, outrossim, necessário que alguns escólios sejam trazidos à baila a respeito do
suposto descumprimento dos artigos 1º, §1º, 9º e 42 da Lei Complementar nº 101 - Lei de
Responsabilidade Fiscal.
No item 4.6 – Municipalização dos Hospitais - do Capítulo 4 – Saúde, encontramos relato acerca
do processo de municipalização dos Hospitais Rocha Faria e Albert Schweitzer, por meio de
Termo de Cooperação nº 01/2016, firmado entre o Município do Rio de Janeiro e o Estado do
Rio de Janeiro, em 14/01/2016.
[...]
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Sendo assim, caso o Plenário desta Corte, quando da análise definitiva do processo
40/5630/2016, decida que os gastos com a municipalização desses hospitais são não
autorizados, irregulares e lesivos ao patrimônio público, conforme o estabelecido nos
artigos 15 e 16 da LRF, deverá ser considerada a possibilidade de exclusão do valor de
R$336.050.810,11 do cálculo com ASPS. No entanto, ainda que tais gastos sejam
considerados regulares, a assunção de despesas não previstas na LOA/2016, no valor
empenhado de R$401 milhões (considerando todas as fontes de recursos utilizadas),
contribuiu para: o déficit orçamentário apresentado, o descumprimento das metas fiscais e
a insuficiência para a inscrição dos restos a pagar, conforme tratado no Capítulo 9. (grifo
nosso)
Cabe deixar consignado que a citada municipalização ocorreu em função do Decreto Rio nº
41.198, de 07 de janeiro de 2016.
Consultando o processo n.º 40/5630/2016, o citado Decreto teve como justificativas, dentre
outras:
-

a edição do Decreto Estadual nº 25.521 de 23 de dezembro de 2015 que

estabeleceu estado de emergência do sistema estadual de saúde;
-

o teor do art. 196 da Constituição Federal, que dispõe que a saúde é um direito de

todos e dever do Poder Público, a quem compete garanti-la mediante a adoção de
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação;
-

que o Poder Público Municipal deve colaborar com soluções para reduzir potenciais

danos aos usuários do SUS, nesta Cidade, em razão de eventual desassistência da rede
de saúde estadual, e ainda;
-

que a Área de Planejamento 5 – AP5 (Zona Oeste) representa metade do território

da Cidade.
Tendo essas informações claramente impressas em nosso raciocínio, passamos aos seguintes
esclarecimentos:
Às fls. 597, ficou destacado que:
Foi observado um déficit na Execução Orçamentária de R$611,46 milhões, resultado da
diferença entre a Receita Arrecadada e a Despesa Executada. Cumpre observar que o
déficit orçamentário no ano foi influenciado pela utilização de superávit financeiro apurado
em Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal
n.º 4.320/64 e no inciso I do art. 112 da Lei n.º 207/80. Assim como ocorrido no exercício
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2015, conforme observado no Quadro a seguir, o déficit orçamentário de R$611,46
milhões foi maior que as despesas executadas com tais recursos (R$501,30 milhões).
[...]
Sendo assim, constata-se que as despesas executadas à conta de recursos com previsão
de arrecadação em 2016 superaram em R$110 milhões o montante efetivamente
arrecadado, situação que atenta contra as boas práticas fiscais, e que contribuiu para a
insuficiência para inscrição de restos a pagar, que será tratada no subitem 9.4. (grifo
nosso) Às fls. 786, temos:
Conforme exposto no subitem 9.3.1, o Resultado Primário apresentou distanciamento da
meta estipulada na LDO, na ordem de R$338,52 milhões, cabendo considerar que tal
discrepância não se altera mesmo que somado o montante referente à incorporação de
recursos de superávit financeiro de exercícios anteriores, e diminuídas as despesas
incorridas e não inscritas em RPN. (grifo nosso) Às fls. 789, consta:
[...]
Sendo assim, considerou-se, para fins de verificação do cumprimento do art. 42 da LRF,
os dados evidenciados no Demonstrativo de fl. 539, elaborado pela CGM, e analisado no
subitem 9.4, no qual são comparadas as disponibilidades financeiras do Poder Executivo
ao final do exercício e o montante das obrigações existentes em função de serviços
prestados e/ou materiais entregues, considerando-se os restos a pagar inscritos, bem
como as despesas incorridas e não inscritas, apuradas pela CGM, conforme processo n.º
40/001.642/2017 em apenso. O resultado apurado demonstra que os recursos vinculados
provenientes do FEIP, Salário Educação, Convênios, Multas de Trânsito e Royalties de
Petróleo, e os recursos não vinculados apresentaram insuficiência financeira. Fez-se
então o levantamento da suficiência financeira para cada uma dessas fontes,
considerando-se apenas os empenhos (inclusive os cancelados) realizados nos dois
últimos quadrimestres cuja prestação de serviços e entrega de materiais foi efetivada
pelos fornecedores, tendo sido observada insuficiência financeira nos recursos vinculados
às multas por infração à legislação de trânsito, ao Fundo Especial de Iluminação Pública FEIP, aos royalties do petróleo e nos recursos não vinculados do Poder Executivo
Municipal, como demonstra o Quadro a seguir.
[...]
Sendo assim, conclui-se que a Administração Pública Municipal descumpriu o
mandamento do art. 42 da LRF, uma vez que nos dois últimos quadrimestres de mandato
eletivo contraiu obrigações de despesa sem deixar suficiente disponibilidade de caixa
para saldá-las.
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No quadro constante às fls. 790 é apresentada, para a fonte “Recursos Não Vinculados”, uma
insuficiência financeira da ordem de R$76.111.015,73.
Investiguemos, neste contexto, o espírito do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal:
A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 65, dispõe:
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no
caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios,
enquanto perdurar a situação:
I

- serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts.

23, 31 e 70;
II

- serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho

prevista no art. 9º.
Segundo o professor Marcus Abraham, em Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada:
“A calamidade pública é a situação reconhecida pelo poder público de uma circunstância
extraordinária provocada por desastre natural, humano ou misto, que causa sérios danos
à comunidade afetada, inclusive à incolumidade a à vida de seus integrantes.
[...]
Neste sentido, formalmente considerado o ente federativo em algumas destas hipóteses,
a LRF suspende temporariamente (e enquanto o mesmo estiver nesta situação) a
contagem dos prazos de controle (adequação e recondução) das despesas de pessoal
(arts. 23 e 70) e dos limites do endividamento (art. 31), o atingimento das metas de
resultados fiscais e a utilização do mecanismo da limitação de empenho (art. 9º).”
Conforme relatado acerca do processo de municipalização dos Hospitais Rocha Faria e Albert
Schweitzer, por meio de Termo de Cooperação nº 01/2016, firmado entre o Município do Rio de
Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro, o valor empenhado de R$401 milhões (considerando
todas as fontes de recursos utilizadas), contribuiu para o déficit orçamentário apresentado, o
descumprimento das metas fiscais e a insuficiência para a inscrição dos restos a pagar.
A municipalização dos referidos hospitais se deu em razão da pública e notória incapacidade,
momentânea, do Estado do Rio de Janeiro em administrá-los, causando, dessa maneira,
dificuldades no atendimento da população carioca naquelas unidades, situadas na zona oeste
da Cidade, conforme reportagens jornalísticas veiculadas à época.
O acordo entre os entes da federação teve como objetivo a busca da normalização do
atendimento à saúde dos munícipes, com a finalidade de evitar um colapso na então estrutura
existente no âmbito do nosso Município.
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A grave situação das finanças estaduais culminou no reconhecimento, por parte da ALERJ, de
estado de Calamidade Pública do Estado do Rio de Janeiro. Tal situação emergencial contribuiu
para a elevação de gastos realizados pelo ente público municipal, considerado uma CidadeEstado, pelo porte de suas finanças, tamanho de sua população e espaço territorial.
À ilação a que chegamos é, sem dúvida, a de que restou ao alcaide, frente ao dilema que lhe
encarava: dar cumprimento ao artigo 196 da Constituição Federal, provendo a população de
serviços de saúde e correr o risco de descumprir as normas relacionadas às finanças públicas
ou quedar-se inerte. Tendo, inclusive, dado ciência a esta Corte de Contas, através do Ofício nº
05 GP/2016/SMS-RIO de 11 de janeiro de 2016 de seu posicionamento, quanto à questão:
“Sendo assim, diante da qualidade técnica dos integrantes desse E. Tribunal, que tão bem
exercem a função constitucional de controle externo da Administração Municipal, permitome solicitar a colaboração imediata dessa Corte na ampla análise dos documentos
referentes à municipalização e às instalações dos mencionados hospitais, para que, em
reforço ao controle interno exercido pela Procuradoria Geral e da Controladoria Geral do
Município, consoante o disposto mos artigos 19 e 20 do Decreto 41.198/15, possa
acompanhar desde o início todas as providências que estão sendo adotadas por esta
Administração, e apresentem as recomendações e orientações necessárias à regular
condução desse inédito e desafiador processo de municipalização.”
Deve-se, portanto, avaliar se a calamidade reconhecida no Estado do Rio de Janeiro, que
acabou gerando reflexos em âmbito municipal, especialmente nos gastos relacionados à função
saúde, pode ser considerada justificativa suficiente para atuação do gestor e enquadramento no
artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

I.3 Dos Cancelamentos de Empenhos

Em 2016, o Exmo. Sr. Prefeito determinou o cancelamento de todos os empenhos não
liquidados, dos órgãos da Administração Direta e Indireta, até o dia 30/12/2016, à exceção
daqueles absolutamente imprescindíveis, tais como: pessoal, benefício a servidores, precatórios
e outros, independentemente de apreciação prévia de cada caso.
De acordo com apuração da CGM, do montante de R$563,94 milhões, de despesas incorridas,
R$350,52 milhões decorreram dessa ordem emanada pelo Chefe do Poder Executivo, enquanto
o restante se deu em função da atuação dos respectivos ordenadores, seja por cancelamento,
seja pela não emissão do respectivo empenho.
Assim sendo, os cancelamentos de empenhos, da ordem de R$350,52 milhões, com ausência
da validação dos gestores das Unidades respectivas, acabou repercutido nas informações
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apresentadas no Balanço Orçamentário do Município, não guardando conformidade com o
princípio contábil da competência, visto que se tratavam de despesas orçamentárias incorridas
em 2016, cujo procedimento de liquidação ainda se encontrava na fase de análise e
conferência.
Ressalte-se que após apuração da CGM, o montante de R$563,94 milhões, de despesas
incorridas, foi reconhecido no passivo do Balanço Patrimonial do Município, refletindo, assim, de
forma mais adequada a posição patrimonial em 31/12/2016.

I.4 Do FUNPREVI

Na análise da Prestação de Contas de 2015, a CAD já alertava quanto à gravidade da situação
do FUNPREVI, destacando a ocorrência de déficits previdenciários sucessivos, que consumiram
integralmente seu estoque de disponibilidades financeiras, o que culminou em determinações
proferidas por esta Corte, porém não atendidas pelo Poder Executivo.”

Assim, pelo exposto, a SGCE, à fl. 828, concluiu seu relatório da seguinte forma:
“Em que pese o exame realizado pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, que se
manifestou às fls. 576 a 808, entendemos que devam ser consideradas as ponderações trazidas
aos autos por esta Secretaria Geral de Controle Externo, estando o presente processo de
Prestação de Contas em condições de ser remetido à douta Procuradoria Especial, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Acrescente-se às determinações sugeridas pela CAD:
- Que o Poder Executivo efetive criteriosa análise antes da realização de cancelamentos
de saldos de empenhos com objetivo de se evitar que aqueles referentes a serviços já
prestados e/ou materiais já entregues, pelos fornecedores, sejam irregularmente
cancelados. “

A douta procuradoria Especial, em seu Parecer de fls. 829/846, expõe o seguinte:
“(...)
A SGCE, por sua vez, apresentou contrapontos às conclusões da CAD, indicando a
possibilidade de interpretação distinta acerca dos supracitados dispositivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal, quanto à sua aplicação na hipótese vertente.
Observou, inicialmente, a partir da fl. 822, verso, que o considerado aumento de despesa com
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pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato, em suposto desacordo com a previsão do
parágrafo único, do art. 21 da LRF, refere-se a possibilidade de concessão, por algumas
Secretarias, de encargos especiais para determinadas categorias (Arquitetos, Engenheiros
Civis e Agrônomos).
A rigor, trata-se, conforme esclarecido no relatório da CAD, de verba criada por autorização do
Exmo. Sr. Prefeito em 08/06/2016, originalmente dirigida aos Agentes de Defesa Civil, Auxiliares
Técnicos de Defesa Civil e Técnicos de Defesa Civil, e que, em 08/08/2016, também por
autorização do Exmo Sr. Prefeito, foi estendida aos Arquitetos, Engenheiros Civis e Agrônomos.
Ponderou a SGCE que tal verba está vinculada à designação de servidor para a realização de
projetos especiais ou complexos, tendo natureza precária e eminentemente temporária,
podendo, assim, ser concedida ou suprimida a critério do Secretário, a qualquer tempo, não
comprometendo, portanto, o orçamento subsequente:
“(...)
O Controle de pagamentos da gratificação a título de encargos especiais é realizado
por meio de limites financeiros (“Teto”) definidos por secretaria/encargo especial. Concluise que a tal verba é temporária, concedida a critério do Secretário, podendo ser reduzida a
qualquer tempo, não comprometendo, necessariamente, o orçamento subsequente. A
edição do Decreto nº 42.726 de 1º de janeiro de 2017 – que dispôs sobre a redução em
50% (cinquenta por cento) dos gastos da Prefeitura com Encargos Especiais corrobora
nossas afirmações.
(...).”
No que pertine à questão do cumprimento das metas fiscais e a inscrição dos Restos a Pagar
(arts. 1º, §1º, 9º e 42º, da CRFB), a Secretaria Geral de Controle Externo ponderou que devem
ser sopesados, para fins de verificação da suposta infringência aos dispositivos citados, os
efeitos da municipalização, em janeiro de 2016, dos Hospitais Rocha Faria e Albert Schweitzer,
bem como consideradas as causas desse processo de municipalização.

Como precisamente identificado pela CAD:

“A assunção de despesas não previstas na LOA/2016, no valor empenhado de R$ 401
milhões, resultantes da municipalização dos Hospitais Rocha Faria e Albert Schweitzer,
conforme apontado no subitem 4.3 também impactou o desempenho orçamentário e fiscal
do Município.
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Tais fatos resultaram no déficit orçamentário de R$ 110 milhões, já desconsideradas as
despesas provenientes da utilização de superávit financeiro apurado em Balanço
Patrimonial do exercício anterior.
(...).”
Constatando a marcante influência da municipalização dos hospitais no resultado final das
contas do Município em 2016, a SGCE trouxe à baila a seguinte reflexão: a assunção dessa
responsabilidade pelo Município caracterizou inequívoca má gestão do Prefeito e desrespeito
aos citados dispositivos da LRF ou tratava-se de medida indispensável para prover a população
de serviços de saúde, face a reconhecida calamidade pública do Estado do Rio de Janeiro?
Convém transcrever argumentação pertinente:
“Conforme relatado acerca do processo de municipalização dos Hospitais Rocha Faria e
Albert Schweitzer, por meio de Termo de Cooperação nº

01/2016 firmado entre o

Município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro, o valor empenhado de R$ 401
milhões (considerando todas as fontes de recursos utilizadas), contribuiu para o déficit
orçamentário apresentado, o descumprimento das metas fiscais e a insuficiência para a
inscrição dos restos a pagar.
A municipalização dos referidos hospitais se deu em razão da pública e notória
incapacidade, momentânea, do Estado do Rio de Janeiro em administrá-los, causando,
dessa maneira, dificuldades no atendimento da população carioca naquelas unidades,
situadas na zona oeste da Cidade, conforme reportagens jornalísticas veiculadas à época.
O acordo entre os entes da federação teve como objetivo a busca da normatização do
atendimento à saúde dos municípios, com a finalidade de evitar um colapso na então
estrutura existente no âmbito do nosso Município.
A grave situação das finanças estaduais culminou no reconhecimento, por parte da
ALERJ, de estado de Calamidade Pública do Estado do Rio de Janeiro. Tal situação
emergencial contribuiu para a elevação de gastos realizados pelo ente público municipal,
considerado uma Cidade-Estado, pelo porte de suas finanças, tamanho de sua população
e espaço territorial.
À ilação a que chegamos é, sem dúvida, a de que restou ao alcaide, frente ao dilema que
lhe encarava: dar cumprimento ao artigo 196 da Constituição Federal, provendo a
população de serviços de saúde e correr o risco de descumprir as normas relacionadas às
finanças públicas ou quedar-se inerte. Tendo, inclusive, dado ciência a esta Corte de
Contas, através do Ofício nº 05 GP/2016/SMS-RIO de 11 de janeiro de 2016 de seu
posicionamento, quanto à questão:
“Sendo assim, diante da qualidade técnica dos integrantes desse E. Tribunal, que tão bem
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exercem a função constitucional de controle externo da Administração Municipal, permitome solicitar a colaboração imediata dessa Corte na ampla análise dos documentos
referentes à municipalização e às instalações dos mencionados hospitais, para que, em
reforço ao controle interno exercido pela Procuradoria Geral e da Controladoria Geral do
Município, consoante o disposto nos artigos 19 e 20 do Decreto 41.198/15, possa
acompanhar desde o início todas as providências que estão sendo adotadas por esta
Administração, e apresentem as recomendações e orientações necessárias à regular
condução desse inédito e desafiador processo de municipalização.”
Deve-se, portanto, avalizar se a calamidade reconhecida no Estado do Rio de Janeiro, que
acabou gerando reflexos em âmbito municipal, especialmente nos gastos relacionados à
função saúde, pode ser considerada justificativa suficiente para atuação do gestor e
enquadramento no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.”
Sobre o item referente a “Cancelamentos de Empenhos”, abordado pela CAD às fls. 781, a
SGCE atestou que os cancelamentos, da ordem de R$ 350,52 milhões, com ausência da
validação dos gestores das unidades respectivas, acabou repercutindo nas informações
apresentadas no Balanço Orçamentário do Município, não guardando conformidade com o
princípio contábil da competência, visto que se tratavam de despesas orçamentárias incorridas
em 2016, cujo procedimento de liquidação ainda se encontrava na fase de análise e conferência.
Em relação a esse ponto, sugere, por consequência, que seja agregada às Determinações
indicadas pela CAD, a de que:
“O Poder Executivo efetive criteriosa análise antes da realização de cancelamentos de
saldos de empenhos com o objetivo de se evitar que aqueles referentes a serviços já
prestados e/ou a materiais já entregues pelos fornecedores, sejam irregularmente
cancelados.”
Como se trata de processo relativo às contas de governo, em que o Tribunal de Contas não
julga, apenas emite parecer prévio, e tendo em vista o esgotamento da matéria nas
considerações prévias constantes dos autos, assim como o exíguo prazo para emissão deste
parecer, cabe aqui apenas tecer comentários sobre os aspectos mais relevantes e pertinentes ao
escopo de atuação deste Parquet de Contas, sem prejuízo das demais questões apontadas no
bojo das portentosas instruções técnicas elaboradas pela CAD e pela SGCE.
Quanto ao resultado orçamentário deficitário (fls. 596 e 597), que contribuiu para a insuficiência
para fins de inscrição em restos a pagar, é importante ponderar as observações da SGCE, de fls.
822/828, atinente à municipalização dos hospitais Rocha Faria e Albert Schweitzer, que decorreu
do Decreto Rio nº 41.198/2016, editado sob as seguintes premissas (processo 40/5630/2016):
“-

a edição do Decreto Estadual nº 25.521 de 23 de dezembro de 2015 que

estabeleceu estado de emergência do sistema estadual de saúde;
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−

o teor do art. 196 da Constituição Federal, que dispõe que a saúde é um direito de

todos e dever do Poder Público, a quem compete garanti-la mediante a adoção de
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação;
−

que o Poder Público Municipal deve colaborar com soluções para reduzir potenciais

danos aos usuários do SUS, nesta Cidade, em razão de eventual desassistência da rede
de saúde estadual, e ainda;
−

que a Área de Planejamento 5 – AP5 (Zona Oeste) representa metade do território

da Cidade.”
As premissas eram, e são, a meu juízo, verdadeiras, diante da ainda persistente situação de
calamidade pública do Estado do Rio de Janeiro, reconhecida pela ALERJ, e do princípio maior
estabelecido no art. 196, da Constituição Federal.
Se a municipalização dos hospitais resultou na assunção de despesas não previstas na
LOA/2016, no valor empenhado de R$ 401 milhões, conforme apontado pela CAD, forçoso
admitir que esse processo teve influência direta e significativa no déficit orçamentário e fiscal
verificado.
Admitindo-se, ainda, que esse processo (municipalização dos hospitais) atendeu ao interesse
público e tem manifesta correspondência com a reconhecida calamidade pública do Estado do
Rio de Janeiro, não seria razoável, ao menos neste aspecto, culpabilizar o gestor ou exigir o
atingimento de resultados fiscais.
É induvidoso que eventuais impropriedades no processo de municipalização devem ser
rigorosamente apuradas, com as devidas responsabilizações, e que o aumento de custos com
os hospitais municipalizados deverá ser objeto de um ajuste fiscal ou de uma reavaliação das
contas do município, para fazer face às novas despesas criadas. Não se pode, contudo, no
exame das Contas de Governo, desconsiderar as causas da municipalização dos hospitais, a
sua necessidade e o seu inevitável impacto nas contas públicas.
No que se refere à suposta violação ao art. 21, parágrafo único da LRF em razão do aumento
das despesas com pessoal nos últimos 180 dias de mandato, mais uma vez concordo com o
posicionamento da SGCE.
Os encargos especiais têm a destinação específica de retribuição pelo exercício de
determinadas atividades, conforme o Decreto 16.391/97, art. 1º, §1º, e podem ser suprimidos a
qualquer tempo, não causando, assim, necessariamente, comprometimento ao orçamento
subsequente. Aliás, atestando esse conceito, o Decreto 42.726, de 1º/01/2017, já reduziu em
50% (cinquenta por cento) os gastos da Prefeitura com encargos especiais.
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Ademais, salientando que a interpretação do parágrafo único, do art. 21, da LRF, é ainda objeto
de controvérsia, entendo que a caracterização da sua infringência deve pressupor o aumento
efetivo da despesa com pessoal como ato de favorecimento indevido ou com o propósito de
inviabilizar futuras gestões, não havendo nos presentes autos indícios dessa natureza.
Registre-se, portanto, que a indicação da Determinação D5, (“sustação de pagamento da verba
555, Encargos Especiais”), apresentada pela CAD à fl. 806, salvo melhor juízo, afigura-se, em
princípio, prescindível. Seria pertinente, entretanto, o assentamento de que a análise aqui
realizada não afasta ulterior avaliação e responsabilização, inclusive por ato de improbidade
administrativa, por força de fato novo que venha a caracterizar o propósito de favorecimento ou
inviabilização da atual gestão.
No tocante aos cancelamentos de empenhos de despesas incorridas, a CAD ponderou, às fls.
781, que, conforme observado nos trabalhos de auditoria, a referida prática foi associada à
Recomendação contida nos Pareceres Prévios às Contas do Governo referentes a 2014
(Recomendação 11) e 2015 (Recomendação IV.12), apresentada nos seguintes termos:
“Que a CGM, na qualidade

de

órgão de controle interno do

Município, e

independentemente de atos normativos que versem sobre cancelamento de empenhos,
implemente mecanismos que evitem o registro patrimonial de fatos geradores que não
tenham ocorrido dentro do exercício, ou seja, que somente sejam evidenciados no
Balanço Patrimonial os Restos a Pagar Não Processados provenientes de empenhos
cujos fatos geradores já ocorreram, sem a respectiva liquidação.”
Como bem frisado, o procedimento adotado distancia-se da essência da Recomendação desta
Corte, posto que o cancelamento de empenhos, para as despesas incorridas, sem a validação
prévia dos gestores, pode resultar em injustificado prejuízo para o fornecedor de boa-fé.
É oportuna, assim, a sugestão de Determinação, apresentada à fl. 828.
Relevante, ainda, a avaliação procedida pela CAD acerca do cumprimento pela Administração,
das Determinações e Recomendações emitidas pelo TCMRJ no parecer prévio sobre as contas
de Gestão de 2015. O quadro de fls. 793/802, discrimina as Determinações e Recomendações,
identificando o seu grau de atendimento pelo Poder Público, bem como as justificativas
apresentadas sobre cada questão.
O ponto que merece maior enfoque refere-se à Previdência. A Determinação III.1 do último
Parecer Prévio indicava a revisão do Plano de Capitalização do FUNPREVI, aprovado pela Lei
Municipal nº 5.300/2011.
Em resposta, o PREVI-RIO informou que foi constituído grupo de trabalho para a realização de
estudos, objetivando a atualização do plano acima mencionado. Concluído o trabalho, o grupo
apresentou, em dezembro/16, uma proposta preliminar para o equacionamento imediato do
déficit atuarial, que ainda não foi implantada.
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Verifica-se, pois, um incipiente avanço, mas apenas em relação aos estudos preliminares, sem
realizações efetivas, o que justifica, e com grande ênfase, as Determinações sugeridas pela
CAD, nos itens D1, D2, D3 e D4, de fls. 805.
Em suma, afiançando que a fiscalização do cumprimento da LRF deve ser rigorosa, no sentido,
principalmente, de se verificar se o gestor público está atuando de forma transparente e
responsável, ponderando-se, sempre, o contexto da gestão e as circunstâncias excepcionais
ocorridas, não vislumbro justificativa para a emissão de parecer contrário à aprovação das
contas de 2016, haja vista as considerações supra, sem prejuízo da concordância com as
Determinações e Recomendações indicadas pela CAD, à exceção da D.5.
Diante de todo o exposto, OPINO:
 pela emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação das Contas de Governo do
exercício de 2016, ressalvados os aspectos alusivos aos instrumentos que encontram-se
pendentes de decisão nos processos em curso no âmbito desta Corte de Contas;
 pela adoção das Determinações e Recomendações indicadas pela CAD às fls. 805/808,
com exceção da D.5, enfatizando os aspectos pertinentes ao FUNPREV;
 pela adoção da Determinação sugerida pela SGCE, à fl. 828;

 pela inclusão de Determinação no sentido de que a Prefeitura avalie as condições de
administração e manutenção dos hospitais municipalizados no exercício de 2016,
verificando os ajustes necessários para fazer face ao aumento correspondente de
despesas, em conformidade com a LRF.”

É o Relatório.

Inicio meu voto, Senhores Conselheiros, mencionando alguns assuntos que
considero relevantes acerca da nossa Cidade.
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 Mídia Exterior

Um dos meios para se divulgar um produto, serviço ou marca que cresce em ritmo
acelerado no Brasil é a chamada mídia exterior, também conhecida como mídia externa e
out of home.
Essa mídia corresponde à ação publicitária ao ar livre e este investimento em
mídia externa, como outdoor, busdoor, fachada, painel, letreiro luminoso e mobiliário
urbano, por exemplo, cresce rapidamente no País.
Esse tipo de propaganda é a denominação utilizada na área de publicidade de
forma genérica, para veiculações em ambiente urbano. As principais formas deste tipo de
veiculação são os já mencionados outdoors (padrão 3x9m), mobiliário urbano (abrigos de
ônibus, relógios, totens de rua, lixeiras, protetores de árvores), indicadores de logradouros,
painéis de lojas (quando conste propaganda de terceiros), empenas de prédios e
fachadas, topos, placas de ruas, frontlights e backlights, painéis digitais, projeções e
galhardetes.
Uma das principais justificativas para o baixo desempenho da arrecadação
causada pela tentativa de evitar o licenciamento desenfreado de materiais publicitários,
reduzindo, substancialmente, a chamada “poluição visual”, onde a utilização sem controle
de equipamentos publicitários pode afetar negativamente a harmonia visual do ambiente
urbano.
Entretanto, a redução significativa de licenciamentos publicitários por parte do
poder público tem gerado uma série de distorções, verificando-se grande número de
publicidades não licenciadas, inclusive por empresas concessionárias que exploram a
publicidade em áreas públicas, notadamente em mobiliário urbano, além de não ser
plenamente cobrado tributos pela utilização de espaçõs públicos para a realização de
eventos.
Vale acrescentar a irregular ocupação de área pública, com mesas e cadeiras,
que, inclusive, dificultam a locomoção de pedestres, em especial idosos e deficientes,
muitas delas sem o devido licenciamento.
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Desta forma, ao meu ver, a devida regulamentação e eficiente fiscalização por
parte da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização pode resultar em uma expressiva
fonte de recursos a ser incentivada, gerando uma significativa arrecadação aos cofres
públicos, sem abrir mão, corretamente, de todos os critérios e cuidados para se evitar a
poluição visual da cidade.

 Situação das Escolas

Visando verificar as condições das escolas, foi criado grupo de trabalho
multidisciplinar, composto por auditores do TCMRJ, que definiram os principais problemas
estruturais que poderiam ocorrer nos prédios públicos, notadamente naqueles que
funcionariam como unidades escolares.
De acordo com a análise, podemos perceber que existem 42% de escolas
consideradas precárias em funcionamento, 20% em condições razoáveis com risco, 33,3%
razoáveis e 4,7% em condições boas (dentro dos parâmetros estabelecidos para a
execução do Programa de Visitas). Em relação ao ano de 2015, houve uma pequena
diminuição no percentual de unidades consideradas precárias de 43 para 42%.
A indicação da existência de escolas consideradas razoáveis com risco e precárias
não significa que aquelas unidades não possam funcionar, mas sim que funcionam de
maneira não satisfatória para o conforto dos alunos e professores, servindo de sinalização
para que medidas mais densas por parte da Secretaria Municipal de Educação possam ser
tomadas.

 IPTU – Projeto Atualiza

Outro fato que merece uma abordagem é o Projeto Atualiza, de responsabilidade
da Secretaria Municipal de Fazenda, que, por intermédio dele, vem efetuando a revisão e a
atualização cadastral e fiscal de sua base de dados, o que acarretou a elevação do IPTU
para os imóveis que estavam com os dados cadastrais defasados. Ocorre que a maioria
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desses imóveis está localizada na Zona Oeste da Cidade, onde há uma grande
concentração da população de baixa renda, que, em virtude da Lei n.º 2.687/98, era isenta
de pagamento do referido imposto. Em virtude disso, pessoas carentes, que não vinham
pagando qualquer quantia, foram obrigadas a arcar com vultosas quantias arbitradas pela
municipalidade, o que tem feito, como vem sendo amplamente veiculado pela imprensa,
muitos contribuintes cariocas sentirem-se lesados com o aumento sofrido no IPTU de
2017.
Por isso, com o objetivo de verificar a metodologia utilizada pela Prefeitura para
rever e atualizar sua base de dados, além de também propor possíveis mudanças, sugeri
ao Plenário desta Casa a realização de uma Inspeção Extraordinária na Subsecretaria de
Tributação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda – F/SUBTF/CIP, que foi
devidamente acatada. As conclusões obtidas dessa Inspeção serão oportunamente
analisadas por esta Corte.

 BRT

Gostaria, também, de tecer alguns comentários sobre o Sistema BRT, Sistema de
Transporte Rápido por Ônibus (Bus Rapid Transit) que teve início na nossa Cidade em
2012, com o objetivo de aperfeiçoar a mobilidade urbana, através da utilização de ônibus
articulados trafegando em corredores exclusivos. Atualmente, há 3 corredores em
operação, o Transoeste, o Transcarioca e a Transolímpica, que, juntos, transportam quase
500 mil passageiros por dia, ao longo de, aproximadamente, 125 km de pista exclusiva,
percorrendo 125 estações.
Em fevereiro do presente ano, solicitei ao Plenário desta Corte a possibilidade da
realização de uma Inspeção nas estações do BRT, com a finalidade de propor possíveis
mudanças e implementação de medidas que possam adequar os espaços à Legislação
vigente, aprofundando-se no que concerne ao subdimensionamento das estações do
Sistema BRT, em especial o BRT Transoeste. Essa solicitação teve como fundamento as
inúmeras reclamações realizadas pelos usuários do sistema, bem como artigo da Revista
Online Chão Urbano acerca do assunto, publicada pelo Laboratório de Redes Urbanas e
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Laboratório das Regiões Metropolitanas, do IPPUR – UFRJ. Além disso, o Ministério
Público do Trabalho efetuou fiscalização no Terminal de Ônibus Alvorada, situado na Barra
da Tijuca, consignando que há necessidade de regularização de alguns itens, que fazem
parte do rol de exigências, para o cumprimento das regras de segurança de trabalho e o
bom desenvolvimento laborativo, a fim de garantir o bem estar dos funcionários do sistema
BRT, bem como os usuários.
Na ocasião, a Ministério Público do Trabalho, sugeriu o acionamento da Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro, com o fito de sanar problemas tais como:
 Má conservação de banheiros;
 Manutenção dos acessos para os deficientes físicos;
 Instalação ou conservação de limpeza de bebedouros para os funcionários;
 Verificação

da

possível

extensão

das

estações,

em

função

do

subdimensionamento de algumas em relação a real demanda;
 Instalação de vestiários;
Ressalto que não há confortabilidade para os usuários, principalmente senhoras e
crianças, nas estações em horário de pico, constrangendo-as, dessa forma, em vista do
tumulto gerado, o que podemos atestar conforme inúmeras matérias noticiadas pelo RJTV,
da TV Globo, bem como matérias da mídia impressa.
Após a aprovação do Plenário, a Inspeção Extraordinária foi realizada pela 6ª
Inspetoria Geral de Controle Externo, resultando em um Relatório acurado e muito bem
detalhado, presente no processo n.º 040/000.725/2017, de minha relatoria, que será
oportunamente incluída em pauta para deliberação por esta Corte.

 Estacionamento

É fato notório e motivo de manchete de jornais e de noticiários de televisão os
diversos problemas causados aos cidadãos cariocas pela falta de regulamentação, por
parte do Município, dos serviços de Estacionamento Rotativo nas vias públicas da cidade.
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A ação dos guardadores clandestinos (flanelinhas), e seu quantitativo, vem aumentando
nos últimos anos, delineando um quadro caótico de exploração das ruas, intimidação e
extorsão a motoristas, associado à deterioração do ambiente público e à criminalidade.
Tal cenário foi, inclusive, dentre outros, matéria noticiada pelo Jornal “Bom Dia Rio
da TV Globo, na edição do dia 26 deste mês.
Regulamentar a exploração das vagas em locais públicos é atribuição dos
municípios, previsto na legislação vigente no País por força da competência atribuída pelo
Artigo 30 da Constituição Federal e pelo Artigo 24, X, do Código de Transito Brasileiro.
No Município do Rio de Janeiro, o Decreto n° 38.881 de 02 de julho de 2014,
alterado pelo Decreto n° 41.767 de 31 de maio de 2016, dispõe sobre os Serviços de
Estacionamento Rotativo em vias e logradouros públicos municipais – VAGAS
INTELIGENTES DO RIO (VIR), considerando a necessidade de estabelecer regramento,
em atendimento ao disposto no Artigo 417 da Lei Orgânica do MRJ.
(...) “Art. 417 – É privativo do Município, que poderá
delegá-lo a terceiros mediante convenção, o exercício da
atividade, a título oneroso, de guarda de veículo
automotor estacionado em logradouro público”.

(...)

Segundo o Artigo 7º do referido Decreto, compete à:
I - Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, a execução dos atos necessários para
efetivação da contratação de Concessionários de Serviços Públicos, inclusive os
procedimentos licitatórios e a celebração do respectivo termo de contrato.
II - Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Rio de
Janeiro - SECPAR:
a) a organização do VIR;
b) a definição das normas técnicas relativas à qualidade, quantidade, e
regularidade dos serviços prestados aos usuários;
c) a definição das normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos
subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários;
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d) a imposição de adoção e a definição dos parâmetros do sistema contábil
específico para os concessionários e prestadores de serviços;
e) a fixação dos direitos e deveres dos usuários;
f) o estabelecimento de mecanismos de controle social dos serviços;
g) o estabelecimento e definição dos parâmetros do sistema de informações sobre
os serviços;
h) celebrar convênios e contratos com órgãos e entidades internacionais, federais,
estaduais, distritais e municipais e com pessoas jurídicas de direito privado sobre assuntos
de sua competência.
Em 30/07/2008, o Município firmou contrato com a empresa Embrapark –Empresa
Brasileira de Estacionamentos Urbanos S/A para operar cerca de 9 mil vagas do Rio
Rotativo, processado nesta Corte de Contas sob o nº 40/4106/2008 e em diligência
determinada pelo voto nº 95/2012, de minha lavra, cujo serviço foi encerrado em 2014,
sem renovação.
Após publicar em 2013 um aviso público para a contratação de estudos com vistas
a embasar a oferta de um novo modelo de gestão de estacionamento na cidade, a
Prefeitura lançou edital de licitação para contratação de serviços que previa a instalação
de parquímetros e sensores de presença nas vagas, com pagamento via internet, através
de dispositivos móveis, em lugar do sistema de tickets, conhecido e arquivado com
recomendações pelo Plenário deste Tribunal na Sessão de 11/06/2015, pelo voto nº
10/2015 da lavra do Exmo. Sr. Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes – Processo
Administrativo TCMRJ 40/3249/2014.
Acatadas as recomendações desta Corte, a Prefeitura republicou o edital de
licitação em 10/03/2016, denominado sistema de Vagas Inteligentes do Rio para instalação
de 1.200 parquímetros e sensores de ocupação em 10% das vagas, em dois lotes com
total de 37.082 vagas, conforme segue:
CONCORRÊNCIA – SECPAR CEL/PRÓPRIOS/CN-01/2014
Processo: 04/550.398/2014
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Objeto: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Prazo: 15 (quinze) anos
Valor mínimo de outorga para o Lote I: R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões
de reais) - Valor mínimo de outorga para o Lote II: R$ 41.000.000,00 (quarenta e um
milhões de reais)
Critério: Maior oferta de valor da outorga inicial por lote.
O citado processo sofreu uma série de diligências e foi arquivado com
recomendações em 11/06/2015.
A licitação encontrava-se adiada mesmo após o conhecimento do Edital pelo
Tribunal. Em março de 2016 o procedimento licitatório recebeu nova movimentação com
as seguintes publicações:
• D.O Rio de 10/03/2016 (fls. 26) – aviso de licitação com novo número de
Concorrência, que passa a ser a de nº 05/2016 da SECPAR;
• D.O Rio de 11/03/2016 (fls. 24) – retificação do número da Concorrência, que
voltou a ser a de nº 01/2014 da SECPAR;
• D.O Rio de 06/04/2016 (Capa de Documentos) – aviso de errata publicado pela
Secretaria da Casa Civil - CVL, alterando todos os subitens do Edital e Anexos que faziam
referência a Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas – SECPAR,
passando a constar CVL. Além disso, foram alterados os subitens do Edital e Anexos que
estabeleciam as regras da visita técnica, que passou a ser facultativa e de inteira
responsabilidade das licitantes. Ao final da citada publicação ainda consta o novo aviso de
licitação, que definiu a data de realização do certame para 29/04/2016. O edital e os seus
anexos foram disponibilizados no portal da Prefeitura “e-comprasrio”.
• D.O Rio e jornal O DIA, de 07/04/2016 (Capa de Documentos) – novo aviso de
errata alterando o número da Concorrência que passa a ser definitivamente a de nº
01/2016 da CVL.
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• Por último as publicações ocorridas no D.O Rio de 28/04/2016 e no jornal O DIA
de 29/04/2016 (Capa de Documentos), que tratam do aviso de adiamento sine die da
Concorrência.
Não obstante a licitação SECPAR CEL/PRÓPRIOS/CN-01/2014 (adiada sine
die em 28/04/2016), ter sido, em 02/05/2016, devidamente conhecida e arquivada no
âmbito desta Corte, deu entrada neste Tribunal o Ofício CVL/GAB nº 62, de 29/04/2016,
encaminhando cópia de novo Edital de Concorrência

CVL nº 01/2016, visando à

concessão comum, por lotes, do serviço de estacionamento rotativo na Cidade do Rio de
Janeiro, pelo prazo de 15 anos e possibilidade de prorrogação, com o valor estimado do
contrato para o Lote I foi fixado em R$ 414.770.665,05 e para o Lote II em R$
298.352.103,87, processado sob o nº 40/2021/2016.
O novo Edital teve sua diligência determinada pelo Voto do Exmo. Sr.
Conselheiro Relator Antônio Carlos Flores de Moraes, na Sessão Plenária de 30/06/2016,
porém, enquanto esta Corte de Contas aguardava seu cumprimento, a Prefeitura
publicou a REVOGAÇÃO do certame no D.O Rio de 27/12/2016, por despacho da
Secretaria Municipal da Casa Civil.

Passando, agora, para a análise do Relatório elaborado pela CAD, manifestareime, ao longo do voto, sobre os tópicos que considerarei mais significativos.

1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual de 2016, n.º 6.045, de 14 de janeiro de 2016, estimou as
receitas e fixou as despesas em R$ 30.865.931.648,00.

38
Prestação de Contas de Governo - 2016

Processo n.º 40/001.324/2017
Data 12/04/2017

Fls

Rubrica

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 5)
1.1. CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2016, foram abertos créditos adicionais no montante de R$
8,72 bilhões e efetuados cancelamentos no valor de R$ 6,74 bilhões, obtendo-se uma
Despesa Autorizada final de R$ 32,85 bilhões, conforme quadro a seguir apresentado:

As incorporações ao Orçamento 2016 somaram R$ 1,98 bilhão, o equivalente a
6,43% do inicialmente aprovado, decorrentes dos seguintes recursos:

Os créditos adicionais abertos tiveram as seguintes fundamentações legais:
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O art. 8º da Lei n.º 6.045/2016, Lei Orçamentária Anual do exercício de 2016,
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 as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.
O art. 9º elenca as despesas cuja abertura de crédito suplementar não estará
sujeita ao limite fixado.
Posso então, concluir, neste caso, que o Município do Rio de Janeiro cumpriu o
previsto na LOA, pois os créditos abertos, sujeitos ao limite, corresponderam a 8,91% da
despesa fixada na Lei Orçamentária.

1.2. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Os valores publicados no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária, exigido pela LRF, demonstram o seguinte desempenho do
Município no exercício de 2016:
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Em relação à receita, o valor arrecadado foi 8,42% (R$ 2,60 bilhões) inferior ao
montante previsto, apresentando um desempenho superior ao obtido no exercício anterior,
quando verificou-se uma insuficiência de arrecadação de 12,59%.
A despesa realizada correspondeu a 87,91% da dotação final do exercício de
2016, demonstrando uma execução superior ao ano de 2015, cujo índice apurado
correspondeu a 85,60%.
A CAD observou um déficit na Execução Orçamentária de R$ 611,46 milhões,
resultado da diferença entre a Receita Arrecadada e a Despesa Executada.
O relatório da CAD, às fls. 597, observa que o déficit orçamentário no ano foi
influenciado pela utilização de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do
exercício anterior, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/64 e no inciso I do
art. 112 da Lei n.º 207/80. Assim como ocorrido no exercício 2015, conforme observado no
Quadro a seguir, o déficit orçamentário de R$ 611,46 milhões foi maior que as despesas
executadas com tais recursos (R$ 501,30 milhões).

Sendo assim, o relatório da CAD constata que os números mostram que as
despesas executadas à conta de recursos com previsão de arrecadação em 2016
superaram em R$ 110 milhões o montante efetivamente arrecadado, situação que atenta
contra as boas práticas fiscais, e que contribuiu para a insuficiência para inscrição de
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restos a pagar. Esse déficit ocorreu notadamente com os recursos próprios de autarquias,
fundações e empresas e com os oriundos da contrapartida por regularização de obras, do
salário educação e da COSIP:

Entretanto, ao meu ver, cabe algumas considerações importantes a respeito desse
alegado déficit de R$ 110 milhões apontados pela CAD em seu relatório.
Conforme já mencionado acima, o relatório da CAD aponta que o total das
despesas efetivamente executadas no exercício 2016 foi de R$ 28.879.203.467,00, ou
seja, R$ 611.457.638,00 acima dos valores das receitas efetivamente arrecadadas no
mesmo exercício, que foi de R$ 28.267.745.829,00.
Contudo, cabe observar que neste valor das despesas efetivamente executadas
estão incluídos gastos financiados com parte do superávit financeiro apurado no exercício
anterior. Conforme informações obtidas junto ao Poder Executivo, o Superávit Financeiro
Ajustado da Administração Direta e seus Fundos Especiais do Exercício 2015 totalizava o
valor de R$ 1.306.135.630,61, considerando o somatório de todas as fontes de recursos.
Cabe ressaltar que nestes valores já foram deduzidos todos os Restos a Pagar e demais
obrigações financeiras, ou seja, refere-se a valor livre para ser executado dentro do
exercício de 2016.
Como por sua vez somente foram efetivamente incorporados R$ 522,5 milhões ao
orçamento 2016, sendo que deste valor foram empenhados R$ 501,3 milhões, pode-se
concluir que uma parcela significativa deste superávit permaneceu nas contas correntes do
Município livres de quaisquer empenhos e, portanto, existia cobertura financeira para toda
as despesas empenhadas em 2016, não havendo sentido no déficit apontado pelo relatório
da CAD, às fls. 597. Dessa forma, poderia até se discutir se parte das despesas deveria ter
indicado expressamente que utilizaria o superávit anterior, mas não se pode desconsiderar
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nessa avaliação superávits não incorporados, uma vez que os mesmos ocorreram em
montantes relevantes.
Mesmo se analisarmos pontualmente por fonte de recursos, conforme relatado
acima pela CAD, veremos que os déficits apontados não se sustentam na forma
computada no relatório, se transformando em saldos positivos ou em montantes
irrelevantes facilmente cobertos com reclassificações de recursos entre outras fontes.
Como exemplo, podemos observar:
1- Fonte de recursos proveniente do superávit da contrapartida de
regularização de obras – Fonte 346:
 Total de Receita arrecadada no exercício 2016:

R$ 218.868.294,00

 Superávit Financeiro 2015 atestado pela CGM:

R$ 66.345.378,34

 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS: R$ 285.213.672,34
 Despesas totais nesta fonte de recursos:

R$ 288.580.414,00

 Déficit: R$ 3.366.741,66
2- Fonte de recursos proveniente do superávit do Salário Educação – Fonte
307:
 Total de Receita arrecadada no exercício 2016:

R$ 395.114.734,00

 Superávit Financeiro 2015 atestado pela CGM:

R$ 153.166.415,41

 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS: R$ 548.281.149,41
 Despesas totais nesta fonte de recursos:

R$ 546.521.073,00

 SALDO POSITIVO: R$ 1.760.076,41
3- Fonte de recursos proveniente do superávit da COSIP – Fonte 350:
 Total de Receita arrecadada no exercício 2016:

R$ 260.402.901,00

 Superávit Financeiro 2015 atestado pela CGM: R$ 8.968.117,23
 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS: R$ 269.371.018,23
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 Despesas totais nesta fonte de recursos: R$ 269.229.083,00
 SALDO POSITIVO: R$ 141.935,23
Podemos observar nas demonstrações acima que não ocorreu o déficit
orçamentário após incorporação de recursos de superávit de R$ 110 milhões, conforme
afirmado pela CAD em seu relatório. Portanto, ao meu ver, antes de se afirmar que a
execução orçamentária atentou contra as boas práticas fiscais, teria sido necessária
análise mais profunda que levasse em consideração também a existência de saldos de
superávit apurado em 2015 que não tenham sido incorporados em 2016.

1.3. ARRECADAÇÃO DA RECEITA

Com relação à Receita Prevista de 2016, o Orçamento Inicial de R$ 30,87 bilhões
estimou em R$ 26,47 bilhões as Receitas Correntes e em R$ 4,40 bilhões as Receitas de
Capital.
A seguir apresento a arrecadação por categoria econômica e origem:

Com base no quadro anterior, observa-se que o total das receitas arrecadadas em
2016 somou R$ 28,27 bilhões, desempenho 8,42% inferior ao montante previsto na LOA,
equivalente a R$ 2,60 bilhões em valores absolutos. Sob a ótica das categorias
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econômicas, a arrecadação das Receitas Correntes de R$ 24,67 bilhões atingiu 93,21%
dos R$ 26,47 bilhões previstos. Já a realização das Receitas de Capital foi de apenas
81,78% do montante previsto, com R$ 3,60 bilhões arrecadados.
Quanto às Receitas Correntes, constata-se que, com exceção do grupo Outras
Receitas Correntes, os demais apresentaram arrecadação abaixo da estimativa contida na
LOA, tendo sido influenciada por:
 receita tributária com ISS, cuja arrecadação no ano ficou 12,81% abaixo da
estimativa contida na LOA, o equivalente a R$ 809,26 milhões em valores
absolutos;
 cota-parte do ICMS, líquida da dedução para formação do FUNDEB, cuja
arrecadação no ano (R$ 1,80 bilhão) ficou aproximadamente R$ 524
milhões abaixo da estimativa de R$ 2,33 bilhões, consequência da queda
da arrecadação estadual, que reflete o nível de atividade econômica;
 receitas de concessões e permissões, que somaram R$ 113,48 milhões,
muito aquém dos R$ 412,22 milhões estimados;
 rendimentos de valores mobiliários da Administração Direta, que somaram
R$ 499,05 milhões, o equivalente a 76,22% dos R$ 654,71 milhões
estimados, desempenho influenciado substancialmente pelas rubricas de
rendimentos de recursos ordinários não vinculados (FR 100);
 não realização da receita de cessão do direito de operacionalização de
pagamentos de pessoal, estimada na LOA em R$ 104,17 milhões;
 transferências ao Fundo Municipal de Saúde – FMS, que somaram R$
1,43 bilhão em 2016, ficando R$ 102,71 milhões abaixo da estimativa
contida na Lei Orçamentária;
 transferências para formação do FUNDEB, cuja arrecadação de R$ 2,19
bilhões ficou aquém da estimativa de R$ 2,28 bilhões, reflexo do baixo
desempenho da arrecadação estadual de ICMS;
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 não realização da receita do PREVI-RIO relativa à taxa de administração
pela gestão do FUNPREVI, cuja estimativa na LOA era de R$ 86,46
milhões.
Já o baixo desempenho das Receitas de Capital foi ocasionado pelos seguintes
fatores, dentre outros:
 alienação de imóveis do Tesouro (R$ 58,40 milhões) em montante muito
inferior à estimativa contida na Lei Orçamentária (R$ 413,20 milhões);
 não concretização da alienação de bens intangíveis, cuja receita estava
estimada em R$ 300 milhões;
 não concretização de operação de crédito para pavimentação urbana, no
montante de R$ 206,11 milhões;
 não concretização do convênio para construção de escolas e espaços de
desenvolvimento de ensino, estimado em R$ 254,17 milhões;
 transferências de recursos relativos aos convênios celebrados com a
União no âmbito do PAC Contenção, no montante de R$ 8,48 milhões,
abaixo da estimativa de R$ 140,83 milhões;
 transferência relativa ao convênio celebrado com a União no âmbito do
VLT-Centro, no montante de R$ 51,02 milhões, abaixo da estimativa de R$
163,28 milhões.
Por fim, a análise da CAD menciona a não realização de outras receitas de capital
do FUNPREVI e do PREVI-RIO, previstas num montante de R$ 215,60 milhões e R$ 87,96
milhões, respectivamente. Conforme informações contidas no Demonstrativo Memória de
Cálculo da Receita do Projeto de Lei Orçamentária de 2016, esses valores estimados
compreendem “as receitas provenientes da utilização de reservas anteriormente
constituídas”, e correspondem a recursos arrecadados em exercícios anteriores.
Os maiores valores arrecadados pelo Município em 2016 são:
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Importante salientar que entre as maiores receitas evidenciadas no quadro
encontram-se os principais tributos municipais – ISS, IPTU, ITBI e IRRF – além das
transferências de recursos do FUNDEB e das cotas-parte do ICMS, IPVA e FPM, bem
como a arrecadação da Dívida Ativa e transferências de Convênios de Capital.
Destacam-se, ainda:
 operações de crédito internas, no montante de R$ 2,22 bilhões,
notadamente o contrato de financiamento n.º 16.2.0033.1 com o BNDES,
destinado à implantação do corredor BRT Transolímpica e da Via Expressa
do Porto Maravilha, cujas liberações no ano somaram R$ 800 milhões, e o
contrato nº 16.2.0645.1, também com o BNDES, com receita de R$ 486
milhões;
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 receita de contribuição previdenciária suplementar, no montante de R$
1,58 bilhão, prevista na Lei n.º 5.300/11, que dispõe sobre o Plano de
Capitalização do FUNPREVI;
 transferências de recursos do SUS, no montante de R$ 1,43 bilhão;
 receitas correntes diversas, que totalizaram R$ 1,23 bilhão, sendo R$
618,20

milhões

relativos

à

conversão

em

receita

de

depósitos

administrativos e judiciais tributários.
A seguir, apresento uma análise da evolução da receita do Município do Rio de
Janeiro nos últimos exercícios, considerando-se os valores de 2016 fixos e atualizando os
dos anos anteriores com base no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) médio do período, a fim de tornar os dados passíveis de comparação. Os
Gráficos a seguir demonstram a evolução das receitas corrente e de capital do Município
no período de 2012 a 2016:

As Receitas Correntes, que vinham num processo de crescimento real até 2013,
tiveram um crescimento abaixo da inflação média do período nos anos de 2014 a 2016.
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. Destaco o expressivo crescimento dessa
categoria econômica nos anos de 2014 a 2016 em função de novas liberações de
financiamentos, notadamente dos destinados à melhoria da infraestrutura de mobilidade
urbana da cidade, que em 2016 alcançaram o montante de R$ 2,17 bilhões, bem como as
transferências de convênios destinados à construção do Parque Olímpico da Barra (R$
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245,39 milhões) e do Complexo Esportivo de Deodoro (R$ 236 milhões) e à implantação
do sistema veículo leve sobre trilho (R$ 240,41 milhões).

1.3.1. RECEITAS TRIBUTÁRIAS

A arrecadação de impostos (IPTU, ITBI, ISS e IRRF) e taxas no exercício de 2016
apresentou queda de 5,41% em relação ao exercício anterior, descontada a inflação média
do período, acentuando a tendência de crescimento abaixo da inflação observada em
2015. Com relação ao exercício de 2012 (últimos 5 anos), a receita tributária recuou 1,77%
em termos reais.

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) foi a maior fonte de
arrecadação do Município do Rio de Janeiro, representando 19,48% do total realizado em
2016. Em relação à receita tributária total, os R$ 5,51 bilhões arrecadados equivalem a
55,64%, evidenciando um recuo na participação da receita tributária, já que em 2015 a
relação era de 59,68% da arrecadação.
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No que se refere ao desempenho da arrecadação, observa-se que foram
realizados apenas 87,19% do montante estimado na LOA 2016 (R$ 6,32 bilhões), gerando
uma quebra de receita na ordem de R$ 809,26 milhões em valores absolutos.
Verifica-se, ainda, que a arrecadação do ISS em 2016 contraiu 11,82% em relação
a 2015, descontada a inflação média do período, acentuando a tendência de queda
observada no ano passado. No acumulado do período 2012/2016, o ISS recuou 4,20% em
termos reais.
O quadro a seguir apresenta as 10 principais atividades geradoras de receita de
ISS, comparando a arrecadação obtida no ano de 2016 com as ocorridas no período de
2012 a 2015 em valores reais.

Os números demonstram que, com exceção das atividades “Transportes por
Tubulações ou Dutos” e “Ensino Superior”, houve decréscimo da arrecadação de ISS em
todos os demais, destacando-se a redução em construção civil e telecomunicação.
O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), por seu turno, teve arrecadação de
R$ 2,32 bilhões em 2016, representando 23,44% da Receita Tributária realizada no ano,
percentual superior à proporção de 21,17% verificada em 2015. Em relação à Receita
Total, a participação do IPTU foi de 8,21%.
Quanto à LOA de 2016, a arrecadação do IPTU superou a estimativa em 3,12%.
Observa-se, ainda, um incremento da arrecadação de 4,76%, em termos reais, revertendo
a queda de 6,73% verificada em 2015. Nesse sentido, saliento que a arrecadação de 2016
foi impulsionada pelo pagamento de parte dos lançamentos efetuados no âmbito do
Projeto Atualiza, que utiliza imagens georreferenciadas para atualização de informações
do cadastro de imóveis, tais como área construída, tipologia e idade. No ano, foram
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arrecadados R$ 47,05 milhões, sendo R$ 5,78 milhões referentes a guias emitidas em
2015 e R$ 41,27 milhões de guias emitidas em 2016.
Segregando por bairros, constata-se que a Barra da Tijuca foi o bairro cuja
arrecadação foi mais significativa, representando 20,99% do total, seguida do Centro,
Botafogo e Copacabana, cujas arrecadações representaram, respectivamente, 8,50%,
5,43% e 5,08% do total realizado.
Por fim, quanto ao ITBI (Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis),
a arrecadação, que em 2016 somou R$ 625,24 milhões, representou 6,32% da Receita
Tributária realizada no ano. Em relação à LOA 2016, constata-se que o montante realizado
no ano ficou cerca de 6% abaixo dos R$ 662,65 milhões previstos, equivalente a R$ 37,41
milhões em valores absolutos.
O gráfico a seguir exibe a arrecadação do ITBI por bairro no exercício de 2016,
com evidenciação dos 10 bairros mais representativos.

Assim como no IPTU, a Barra da Tijuca é o bairro cuja arrecadação do ITBI foi
mais representativa em 2016, contribuindo com 17,46% dos R$ 625,24 milhões
arrecadados.
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1.3.2. RECEITAS PATRIMONIAIS

A Receita Patrimonial, composta por receitas imobiliárias, de aplicações
financeiras, de concessões e permissões, de cessão de direitos e outras, apresentou
arrecadação de R$ 899,20 milhões, com participação de 3,64% no total das Receitas
Correntes e de 3,18% sobre a receita total arrecadada em 2016.
As receitas de aplicações financeiras da Administração Direta, que somaram R$
499,05 milhões no ano de 2016, apresentaram redução de 16,87%, em termos reais, no
período 2015/2016. Já o saldo das aplicações financeiras em 31/12/2016 sofreu uma
redução de cerca de 48% em relação ao do exercício anterior trazido a valores de 2016.

1.3.3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As Transferências Correntes, que somaram R$ 7,20 bilhões, tiveram uma
participação de 29,20% no total das Receitas Correntes e de 25,48% sobre a receita total
arrecadada em 2016.
A participação da Cota-parte do ICMS na receita orçamentária total do Município
foi de 6,38% em 2016, percentual inferior aos 7,26% verificados no ano anterior. No ano de
2016, a transferência de ICMS ao Município, líquida da participação para a formação do
FUNDEB, atingiu a cifra de R$ 1,80 bilhão, resultando em um decréscimo, em termos
reais, de 13,75% em relação ao exercício anterior, consequência da queda na arrecadação
estadual de aproximadamente 7%, reflexo da retração da atividade econômica. Cabe,
ainda, ressaltar o decréscimo de 0,78% do Índice de Participação do Município – IPM 2016
em relação ao de 2015.
No que diz respeito à Cota-Parte do ICMS, destaco, ainda, a questão da
repartição, entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro, da parcela prevista no inciso
II, do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal de 1988, que determina que ¼
dos 25% do produto da arrecadação do ICMS será repartido de acordo com o que dispuser
lei estadual.
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Ocorre que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual n.º
2.664/1996, que dispõe sobre a repartição desta parcela, estabeleceu o índice 0,00
(ZERO) de rateio para o Município do Rio de Janeiro, o que implicava em nenhum repasse
daquela parcela, em que pese a Lei ter definido os seguintes critérios de rateio: população,
área geográfica, receita própria, cota mínima e ajuste econômico. Tal dispositivo foi
considerado inconstitucional pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal em sessão de
16/5/2007, em função de ação proposta pelo Município.
Em face da impugnação da Lei n.º 2.664/96, será necessária uma nova Lei que
defina: (1) os novos critérios de rateio e (2) a compensação das parcelas pretéritas. Nesse
sentido, a PGM ingressou em 01/10/2007 com Embargos Declaratórios, com objetivo de
esclarecer esses pontos.
O processo dos embargos estava, desde 22/4/2008, “apresentado em mesa
para julgamento”. Em virtude da aposentadoria do Ministro Relator, foi efetuada a sua
substituição em 14/1/2015 e, desde 04/2/2015, os embargos encontram-se “conclusos ao
relator”, conforme consulta processual eletrônica realizada em 04/04/2017, no site do STF.
Ressalto que o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei n.º 5.100/07, que incluiu o
inciso VI ao art. 1º da Lei 2.664/96, acrescendo aos demais o critério relativo à
conservação ambiental. O Município do Rio de Janeiro (parágrafo único) foi incluído para
os efeitos de distribuição das parcelas do ICMS de que trata esse inciso.
O art. 2º da Lei 5.100/07 determina que o percentual a ser distribuído aos
municípios, em função do critério de conservação ambiental acrescido, será de 2,5%
subtraídos da parcela total distribuída aos municípios de acordo com a Lei n.º 2.664/96.
Ainda de acordo com o parágrafo 4º do art. 2º da mencionada Lei, os 22,5%
complementares para atingir o montante de 25% continuarão a ser distribuídos pelos
critérios originais da Lei n.º 2.664/96.
Conforme o disposto nos Decretos Estaduais n.º s 45.352/2015, 45.377/2015
45.503/2015 e 45.849/2016, que fixaram os Índices Definitivos Relativos à Participação
dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS para o exercício de 2016, o Município
do Rio de Janeiro, em relação à parcela (1/4) repartida com base no disposto na Lei
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Estadual, está sendo creditado apenas da parte correspondente ao critério de conservação
ambiental.
Em auditoria na SMF, a CAD apurou junto à Assessoria de Planejamento Fiscal
Mobiliário que o impacto desfavorável na arrecadação da cota-parte do ICMS em face da
aplicação da Lei Estadual n.º 2.664/96 é estimado em R$ 162 milhões para o ano de 2017,
sendo que a estimativa das parcelas pretéritas de janeiro de 1997 a dezembro de 2016,
atualizadas, totaliza o montante de R$ 3,03 bilhões.
Além da inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 2.664/1996, cujos efeitos
concretos dependem da decisão final dos Embargos de Declaração, o Estado do Rio de
Janeiro não vem cumprindo de forma integral o determinado no art. 158, III (IPVA) e IV
(ICMS) da Constituição Federal, devido à utilização de metodologias derivadas das Leis
Estaduais n. ºs 5.647/2010 e 6.136/2011.
Os valores objetos de remissão, anistia e de compensação com precatórios
previstos nas Leis Estaduais n. ºs 5.647/2010 e 6.136/2011 não estão sendo computados
como receita do Estado e, assim, não integrando a base de cálculo dos repasses
constitucionais aos municípios.
A identificação de tais procedimentos efetuados pelo Estado do Rio de Janeiro
deu-se a partir da análise das contas de governo, efetuadas pelo Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ, referentes aos exercícios de 2010 (processo TCE-RJ
105080-3/11) e 2014 (processo TCE-RJ 101885-1/15).
O Parecer Prévio das Contas do exercício 2014 do Município do Rio de Janeiro,
Processo 40/1978/2015, nos termos do voto de minha lavra, determinou ao Sr. Prefeito da
Cidade do Rio de Janeiro que, através de sua Secretaria Municipal de Fazenda e
Procuradoria Geral do Município, envidasse 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.
Em novembro de 2015, por intermédio da PGM, o Município ingressou com
Protesto Interruptivo de Prescrição, nos termos do art. 202, inciso II do Código Civil, com a
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pretensão de obter a satisfação do crédito oriundo da repartição constitucional dos tributos
estaduais a partir do exercício de 2010.
A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecia repercussão geral no
sentido de que concessões de benefícios fiscais por legislação infraconstitucional não
podem implicar a diminuição do repasse de receitas tributárias constitucionalmente
assegurado aos municípios, conforme RE 572.762-9, julgado em 2008, e RE 607.100, de
2012. No entanto, em novembro de 2016, foi negado provimento ao RE 705.423, com
repercussão geral reconhecida, fixando tese de constitucionalidade da redução do produto
da arrecadação que lastreia o fundo de participação dos municípios e respectivas cotas
devidas às municipalidades, em razão de concessão regular de incentivos, benefícios e
isenções fiscais relativos aos impostos de renda e sobre produtos industrializados por
parte da União.
Em auditoria realizada pela CAD em março de 2017, foi consultada a PGM
acerca de eventual prejuízo ao êxito da ação proposta pelo Município do Rio de Janeiro.
Em resposta, a PGM informou que ainda não houve o trânsito em julgado do RE 705.423,
podendo ser pleiteado eventual modulação dos efeitos da decisão. O órgão concluiu que
não restou prejudicado o pleito da ação de antecipação de tutela pleiteada pelo Município,
uma vez que a discussão tratada na ação é um pouco diversa do objeto do RE 705.423,
abrangendo outras questões, como a ausência de registro como receita dos valores objeto
de compensação com os precatórios, o que resulta na diminuição da base de cálculo dos
repasses constitucionais aos municípios, e, ainda, o repasse a menor aos municípios dos
valores referentes às multas e juros da dívida ativa de ICMS e IPVA, em virtude da
indevida dedução da base de cálculo do valor relativo ao Fundo Especial de Administração
Fazendária (FAF).
A respeito dessa situação, a CAD informou que continuará acompanhando o
andamento de tais questões em suas próximas auditorias.
No que se refere às transferências do SUS para o Município do Rio de Janeiro,
estas somaram R$ 1,43 bilhão no ano de 2016, sinalizando um decréscimo, em valores
constantes, de 4,57% em relação a 2015. Sob a ótica dos Blocos de Financiamento,
constata-se que a redução se deu notadamente no Bloco de Média e Alta Complexidade
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Ambulatorial e Hospitalar, conforme demonstrado no quadro a seguir, com base em valores
constantes.

Quanto às transferências do FUNDEB, a receita atingiu, em 2016, o montante
de R$ 2,19 bilhões, representando um decréscimo, em valores constantes, de 7,80% em
relação ao exercício de 2015.
Desse valor, R$ 679,51 milhões são relativos à participação do Município para a
formação do FUNDEB e o restante, R$ 1,51 bilhão, representa o ganho do FUNDEB que o
Município obteve, em função do número de alunos matriculados nas escolas municipais.
Seguindo, a Cota-parte do IPVA, líquida da participação para formação do
FUNDEB, somou R$ 648,31 milhões em 2016, representando 2,29% da receita
orçamentária total. Descontando a inflação do período, constata-se um incremento de
10,34% em relação ao exercício de 2015, desempenho influenciado pelo aumento das
alíquotas de automóveis bicombustíveis e veículos que utilizem gás natural.
Finalizando, as transferências dos Royalties do Petróleo em 2016 somaram o
montante de R$ 171,22 milhões. Descontada a inflação, verifica-se um decréscimo, em
termos reais, de 24,49% em relação ao exercício anterior. No acumulado do período de
2012-2016, o recuo foi de 42,05%.
Esta receita foi diretamente impactada pela crise financeira internacional
iniciada em 2008, que derrubou o preço do barril de petróleo. Nos exercícios seguintes,
observou-se um processo de aceleração no preço, que se estabilizou entre 2012 e 2013
num patamar de US$ 110,00. Nos últimos meses de 2014, iniciou-se novo processo de
queda acentuada nos preços, encerrando o ano em torno de US$ 60,00. Essa trajetória
decrescente permaneceu em 2015, finalizando o ano com cotação de aproximadamente
US$ 37,00. Já em 2016, observou-se uma tímida aceleração a partir de abril, encerrando o
ano com o petróleo tipo Brent cotado a US$ 56,82.
56
Prestação de Contas de Governo - 2016

Processo n.º 40/001.324/2017
Data 12/04/2017

Fls

Rubrica

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 5)
1.3.4. OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Este grupo apresentou arrecadação de R$ 2,72 bilhões em 2016, representando
9,62% da receita orçamentária total, destacando-se a receita da dívida ativa e seus
acréscimos (R$ 860,05 milhões), a conversão em receita de depósitos judiciais e
administrativos tributários (R$ 618,20 milhões), a receita com multas de trânsito (R$
242,61 milhões) e a contrapartida em regularização de obras (R$ 223,71 milhões).

1.3.5. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

A Receita Corrente Líquida – RCL constitui-se em um importante parâmetro da
racionalização das despesas, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem como ênfase o
controle e a contenção dos gastos. Assim, quanto mais cresce a RCL, mais se poderá
expandir o valor das despesas que estão a ela referenciadas.
No Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Anexo 3 do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária), verifica-se que a RCL atingiu, no exercício de 2016, o montante
de R$ 20,44 bilhões, representando um recuo de 6,87%, descontada a inflação média do
período, quando comparada à RCL auferida em 2015. Ressalta-se que nos últimos 3
exercícios, a RCL vem registrando decréscimos, que acumulam 9,85%.
O próximo gráfico apresenta a evolução da Receita Corrente Líquida de 2012 a
2016.
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Cabe ressaltar ainda, com base no RREO referente ao 1º bimestre de 2017, que a
apuração da RCL nos dois primeiros meses de 2017 (R$ 4,21 bilhões) apresenta queda
real (descontada a inflação) de 9,08% com relação aos mesmos meses de 2016.

1.3.6. RECEITAS DE CAPITAL

Compõem as receitas de capital aquelas oriundas de contratação de operações de
crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos e transferências de
capital.

Ao longo de 2016, foram arrecadados R$ 3,60 bilhões, com destaque para as
receitas provenientes de operações de crédito e transferências de capital. Em relação ao
exercício financeiro de 2015, houve um acréscimo de 15,66% em termos reais.
No exercício em análise, os recursos oriundos das operações de crédito
contratadas somaram R$ 2,30 bilhões, destacando-se os ingressos de R$ 800 milhões
relativos ao contrato de financiamento para implantação do corredor BRT Transolímpica e
da Via Expressa Porto Maravilha; de R$ 485,67 milhões referentes ao contrato de
financiamento com o BNDES com vistas à implementação de melhorias na infraestrutura
viária e urbana da cidade, tais como a ampliação do Parque Madureira e requalificação de
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bairros no âmbito do Projeto Bairro Maravilha; e as liberações do contrato com a CEF
relativo ao BRT – Transbrasil no montante de R$ 356,27 milhões.
O próximo gráfico demonstra a evolução das receitas de operação de crédito nos
últimos 5 exercícios:

Quanto às transferências de capital, que importaram numa receita de R$ 837,67
milhões em 2016, destacam-se os convênios PAC – Parque Olímpico da Barra, cujos
ingressos somaram R$ 245,39 milhões; convênio CEF para implantação do VLT no centro
e zona portuária, com ingressos de R$ 240,41 milhões; e convênios CEF relativos ao
Complexo Esportivo de Deodoro - Rio 2016, com liberações de R$ 222,40 milhões no ano.
Em 2016, o Município do Rio de Janeiro efetuou alienação de bens, num montante
de R$ 374,64 milhões, sendo R$ 301,54 milhões (80,49%) oriundos da alienação de bens
imóveis pertencentes ao FUNPREVI.

1.3.7. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DO MUNICÍPIO

A Emenda Constitucional nº 93, de 8/9/2016, incluiu, no Ato das Disposições
Transitórias da CF/88, o art. 76-B, instituindo a Desvinculação de Receitas Municipais, com
produção de efeitos a partir de 1/1/2016.
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Tal mecanismo foi originariamente instituído para as receitas da União por meio da
Emenda Constitucional nº 27, de 21/3/2000, e trata-se da desvinculação, a vigorar até o
exercício de 2023, de 30% das receitas relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos
ou que vierem a ser criados, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras
receitas correntes.
Como a promulgação da Emenda Constitucional se deu durante o exercício, foi
deduzido, para fins de apuração da desvinculação, o montante empenhado na respectiva
fonte de recursos.
As desvinculações efetuadas pelo Município foram as seguintes:

Os números demonstram que, na fonte de recursos 146 – Regularização de Obras,
houve desvinculação indevida, uma vez que a despesa empenhada foi maior que a receita
arrecadada, e portanto não comportaria qualquer desvinculação.

1.4. RENÚNCIAS DE RECEITAS

O § 1º do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal expressa que a renúncia compreende 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
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benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. No exercício de 2016, para o ISS,
IPTU/TCDL e ITBI, em decorrência de Leis que concederam benefícios e tratamentos
diferenciados que se afastam do estabelecido como caráter geral na legislação tributária
municipal, a renúncia de receitas resultou em um impacto na ordem de R$ 2,54 bilhões na
arrecadação.

1.5. DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

No exercício de 2016 os gastos correntes somaram R$ 24,31 bilhões, enquanto os
de capital atingiram R$ 4,57 bilhões, representando, respectivamente, 84,18% e 15,82%
do total das despesas empenhadas. Essas despesas, por Categorias e Grupos de
Natureza de Despesa, se apresentaram conforme demonstrado a seguir.

As Despesas Correntes representaram o maior volume de gastos do governo, com
destaque para os gastos com pessoal (51,05% do total das despesas empenhadas) e para
as outras despesas correntes (31,17% do total das despesas empenhadas).
As despesas empenhadas em 2016 foram 2,94% inferiores as de 2015 e, em
termos de categorias econômicas, quando comparadas com os valores verificados em
2015, as despesas Correntes tiveram aumento de 3,46% e as de Capital apresentaram
redução real de 26,99%.
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1.5.1. DESPESAS CORRENTES

Em termos percentuais, as Despesas Correntes em 2016 ficaram distribuídas
conforme quadro e gráfico a seguir, nos quais pode-se destacar que 60,65% do total se
referem a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (contra 60,21% em 2015) e que
37,03% são relativos a Outras Despesas Correntes, (contra 37,51% em 2015).

No que se refere às despesas com pessoal, o Demonstrativo da Despesa com
Pessoal é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF em seu art. 55, inciso I, alínea
“a”, como parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal, e visa assegurar a transparência
da despesa com pessoal de cada um dos Poderes e órgãos e verificar os limites de que
trata a LRF.
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
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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 a seguir, o total consolidado da Despesa com
Pessoal correspondeu a 52,13% da Receita Corrente Líquida. Já os gastos com o Poder
Executivo, Câmara Municipal e Tribunal de Contas corresponderam a 49,04%, 2,19% e
0,90%, respectivamente, sobre a Receita Corrente Líquida, atendendo, portanto, aos
limites previstos nos arts. 19, inciso III e 20, inciso III, alínea “b”, da LRF. No entanto, a
despesa com o Poder Executivo ultrapassou o limite de alerta de 48,6%, determinado pelo
inciso II do § 1º do art. 59 da LRF.

No exercício anterior, a despesa consolidada com pessoal correspondeu a 46,96%
da RCL, e, devido ao cenário econômico que se apresentava quando da realização do
Relatório do Parecer Prévio das Contas de 2015, foram emitidos alertas quanto a queda de
arrecadação, bem como em relação à receita corrente líquida.
Acrescento ainda, que por meio do Ofício TCM/GPA/PRES/0009 de 1º de fevereiro
de 2017, esta Corte de Contas emitiu Alerta ao Poder Executivo Municipal, em razão deste
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haver ultrapassado o limite de 48,6% (determinado pelo inciso II do § 1º do art. 59 da LRF),
conforme Anexo 1 do RGF do 3º quadrimestre/2016.
A seguir, ilustro a evolução dos valores relativos à Receita Corrente Líquida (RCL)
nos três últimos exercícios, das Despesas de Pessoal do Poder Executivo e os valores
Consolidados, em termos reais (valores atualizados pelo IPCA-E).

O gráfico demonstra que as Despesas de Pessoal (Executivo e Consolidado)
alcançaram em 2016 crescimento real em relação ao exercício de 2015, enquanto que a
RCL teve comportamento contrário, ou seja, apresentou decréscimo.

1.5.2. DESPESAS DE CAPITAL

Em termos percentuais, as Despesas de Capital em 2016 ficaram distribuídas
conforme quadro e gráfico a seguir, nos quais pode-se destacar que 81,37% do total se
referem a Investimentos (contra 90,28% em 2015) e que 5,92% são referentes a
Amortização da Dívida (contra 5,17% em 2015). Além disso, houve um acréscimo de
104,05% de 2015 para 2016 nas Inversões Financeiras, decorrente, principalmente, da
execução de despesas relativas aos Programas VLT do Centro (R$ 236,54 milhões), Porto
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Maravilha (R$ 215,36 milhões) e da Gestão de Operações Especiais - Aporte para
Capitalização do FUNPREVI - Lei 5300/2011 (R$ 121,54 milhões), e um decréscimo de
34,20% nos Investimentos de 2015 para 2016.

No que concerne aos Investimentos, considerando os que foram realizados nos
últimos exercícios, foi elaborado um quadro contendo os 3 órgãos que mais realizaram
despesas neste grupo e seus principais Projetos/Atividades no exercício de 2016:
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Pelo exposto, observa-se que a SMO, a SME e a SMAR foram responsáveis por
87,91%, ou seja, por R$ 3,27 bilhões do montante total de R$ 3,72 bilhões em despesas
de investimento executadas pelo Município em 2016. Daquele montante, 99,56% foram
liquidados.
A Secretaria Municipal de Obras alcançou 65,13% do total de investimentos,
somando um total empenhado de R$ 2,42 bilhões, tendo sido liquidados 99,43% desse
valor. O projeto infraestrutura viária e de obras de artes especiais - TRANSOLIMPICA foi o
que apresentou maior valor executado R$ 507,71 milhões.
A Secretaria Municipal de Educação realizou R$ 482,03 milhões em despesas de
investimentos destinadas, principalmente, à construção e reforma de escolas. O projeto
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Construção de Escolas Cariocas de sete horas executou 56,04% do total investido pela
SME, atingindo R$ 270,15 milhões empenhados.
A Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos com investimentos de
R$ 324,26 milhões destinados a Implantação de Sistemas de Manejo de Águas Pluviais de
Infraestrutura Urbana das Bacias Hidrográficas alcançou o total empenhado de R$ 364,56
milhões.

1.6. DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO

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

O gráfico demonstra que as Secretarias Municipais de Educação, de Saúde, da
Administração,

de

Conservação

e

Serviços

Públicos,

de

Obras

executaram

respectivamente 21,86%, 17,79%, 16,08%, 9,03%, 8,76% alcançando 73,52% de toda a
despesa empenhada pelo Município em 2016. Da analise, destaco ainda, o percentual de
8,53% relativos a despesas empenhadas para pagamentos referentes a Encargos Gerais
do Município.
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1.7. DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A aplicação dos recursos da Administração Pública encontra-se aqui examinada
através das Funções Governamentais, que agregam o nível máximo de ações do
Município do Rio no cumprimento de seus objetivos socioeconômicos. O quadro a seguir
sintetiza a dotação atualizada de cada Função e o total da Despesa Empenhada.

Ressalto que as funções Educação (21,87%), Saúde (17,79%). Urbanismo
(15,49%) e Previdência Social (14,25%) respondem por, aproximadamente, 70% do total
da despesa empenhada.
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1.8. DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

As despesas, por fonte de recursos, foram assim empenhadas em 2016:

As fontes Ordinários Não Vinculados, FUNDEB, Operações de Crédito Contratuais
Realizadas, Ordinários Não vinculados - Contribuição Previdenciária Suplementar (Código
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165) e Contribuição Previdenciária Suplementar (Código 265), foram responsáveis por
70,43% das despesas empenhadas pelo Município em 2016.

1.9. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

O Anexo 13 do RREO, Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas tem por
finalidade dar transparência ao cumprimento do limite das despesas derivadas de tais
parcerias em relação à receita corrente líquida. 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.

1.9.1. 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 inicial de R$ 7,61 bilhões.
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 11.079/2004.

1.9.2. Concessionária Rio Mais S.A.

Trata-se de Parceria Público-Privada firmada, em 26/4/2012, 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 inicial de R$ 1,35 bilhão.
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1.9.3. Concessionária do VLT Carioca S.A.

Trata-se de acordo firmado, em 14/6/2013, 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
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 inicial da concessão foi de R$ 1,61 bilhão, 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 milhões, 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, cumprindo o limite anual de 5% da Receita Corrente Líquida
estabelecido no art. 28 da Lei 11.079/04, conforme demonstrado a seguir:
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2. EDUCAÇÃO

2.1. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

De acordo com o art. 212, caput, da Constituição Federal de 1988, os recursos a
serem aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE nos Municípios da
Federação não deverão ser inferiores a 25% da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências. As ações consideradas como de
manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins de limite constitucional, são aquelas
realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais
em todos os níveis e estão elencadas no art. 70, caput, e I a VIII, da Lei n.º 9.394/1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), tais como: remuneração e
aperfeiçoamento dos profissionais da educação, despesas relacionadas à aquisição, à
manutenção e ao funcionamento das instalações necessárias ao ensino, uso e
manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, aquisição de material didático,
transporte escolar entre outros.
Em atendimento ao art. 165, §3º, da CF c/c o art. 72 da LDB, o Poder Executivo
publicou o Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE no Relatório
Resumido da Execução Orçamentária - RREO, relativo ao 6º bimestre/2016, por meio da
Resolução CGM n.º 1.274, de 27/1/2017. O Anexo 8 foi publicado no subitem 2.1.8 da
Prestação de Contas de Governo de 2016 (fl. 27). O Quadro a seguir sintetiza as despesas
com MDE em 2016.
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A auditoria realizada pela CAD, em março de 2017, com o objetivo de verificar os
limites da educação, em 2016, subsidiou a abordagem a seguir.
2.1.1. DESPESAS DA SMPD

Na auditoria, a CAD constatou que foram incluídas, na MDE/2016, as despesas
ordenadas pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPD (atual
Subsecretaria da Pessoa com Deficiência), por meio de programas de trabalho da
Secretaria Municipal de Educação - SME, no montante de R$ 20.948.202,71.
Foram examinados, na auditoria, os processos que representam 98,07% do
montante acima citado. O exame indicou o que tem sido 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, 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
art.71, IV, da LDB.
Desde 2004, a apuração desta Corte vem sendo feita de forma a contemplar
somente as duas Creches mantidas na SMPD, que antes eram vinculadas à FUNLAR,
sem os gastos não computáveis, assim classificados pela LDB.
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Para identificar o valor relativo às unidades de educação infantil, torna-se
necessário obter o número de alunos indicados no censo escolar de 2016 e o valor por
aluno anual estimado para o Rio de Janeiro, em creche de regime integral.
No exercício de 2016, a SMPD informou que 240 alunos estavam matriculados na
creche da Unidade Vila Isabel e 117 alunos na creche da Unidade Campo Grande.
Os dados informados pela SMPD não puderam ser comparados com os dados
encontrados no site do INEP - http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/
uma vez que estes não estão atualizados.
De acordo com os dados constantes no site do FNDE, a Portaria Interministerial
MEC/MF n.º 11, de 30/12/2015, estabeleceu o valor de R$ 4.164,13, por aluno, em creche
de período integral.
Assim, aplicando os parâmetros que já foram aprovados pelo Plenário, obtém-se a
seguinte tabela.

O montante apurado na tabela anterior, de R$ 1.486.594,41, deve ser
desconsiderado da exclusão das despesas da SMPD e considerado para fins de cálculo da
MDE, conforme tabela a seguir.

Diante do exposto e considerando a análise processual, o art. 212, caput, da
Constituição da República Federativa do Brasil e os arts. 70 e 71 da Lei de Diretrizes e
Bases, e com fundamento nas decisões desta Corte nos Pareceres Prévios referentes aos
exercícios de 2004 a 2015, deve ser excluído o valor de R$ 19.461.608,30 da base de
cálculo da MDE/2016.
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2.1.2. DESPESAS COM ENSINO ESTADUAL

Na auditoria, foi constatada a inclusão de despesas com previsão de
ressarcimento na base de cálculo da MDE/2016. Tais despesas encontram-se reguladas
por meio do Termo de Cessão n.º 251/2011, celebrado entre a SME e a SEEDUC.
De acordo com as notas de débito fornecidas pela Secretaria Municipal de
Educação - SME, o valor referente ao período de janeiro a dezembro de 2016,
correspondente à alínea “a” do item I da Cláusula quinta do Termo, foi de R$ 9.153.317,50.
Consoante já observado no exame das Contas de Governo de 2010 a 2015, é
evidente que os 33,33% de despesas com conservação, manutenção, preservação e
segurança das unidades de ensino cedidas (percentual definido no Termo) são gastos
realizados pela SME com o ensino estadual, pois, do contrário, não haveria necessidade
de ressarcimento.
Ocorre que nos termos do art. 11, V, da LDB, somente são contempladas na MDE,
em se tratando de Municípios, as ações a eles incumbidas na educação infantil e no
ensino fundamental. O fato de ser, também, uma despesa com previsão de ressarcimento
por terceiros, a torna indevida na base de cálculo da MDE, pois não representa esforço
efetivo do Município, não podendo ser computada para os fins do art. 212, caput, da CF e
do art. 70, caput, da LDB.
Logo, essas despesas devem ser excluídas do cálculo da MDE/2016, conforme já
decidido por esta Corte nas Contas de Governo de 2010 a 2015, nas quais ficou assentado
o seguinte:
[...] Tem-se, então, o impedimento para inclusão destas despesas na base de
cálculo em função de dois fatores: do seu objeto, pois são, de fato, despesas de
terceiros, no caso, decorrente do uso pelo ensino estadual, e de seu
financiamento, em vista da ocorrência de ressarcimento. O impedimento para
cômputo na base de cálculo existe, ocorrendo ressarcimento ou não. [...]
Em face do exposto e considerando o estabelecido no art. 212, caput, da
Constituição Federal, no art.11, V, e no art. 70, caput, da LDB, e, ainda, com base nas
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decisões desta Corte, nos Pareceres Prévios de 2010 a 2015, deve ser excluído o valor de
R$ 9.153.317,50 do cálculo da MDE/2016.

2.1.3. EDUCAÇÃO 360 – CONTRATO N.º 140/2016

A auditoria constatou a inclusão da despesa com o Contrato n.º 140/2016
(Processo n.º 07/004.040/2016) – celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, por meio
da Secretaria Municipal de Educação, como contratante, e a Infoglobo Comunicações e
Participações S.A., como contratada, – na base de cálculo da MDE/2016. O referido
contrato tem como objeto a prestação de serviços de patrocínio, no valor de R$
1.608.750,00, do Projeto Educação 360 – Encontro Internacional, para atender a SME, que
foi promovido nos dias 23 e 24 de setembro de 2016.
Em atendimento ao Requerimento n.º CAD 2017/01-24, de 17/4/2017, a SME, por
meio do Ofício E/SUBG n.º 891, de 20/4/2017, comunicou, com base nas informações
fornecidas pela Infoglobo, que o evento 3º Encontro de Educação 360º contou com a
participação de 5.738 inscritos. Desse total, 92 são da rede municipal de ensino, conforme
listagem enviada pelo Infoglobo em 19/4/2017. A Secretaria ressalta que a Infoglobo não
coletou dados referentes à identificação dos respectivos cargos dos participantes da rede
municipal.
Nos termos do art. 70, I, da LDB, somente serão consideradas como despesas
com manutenção e desenvolvimento do ensino a “remuneração e aperfeiçoamento do
pessoal docente e demais profissionais da educação”. Além disso, as despesas
computáveis como MDE são restritas ao atendimento a escolas, alunos e profissionais da
educação do Município do Rio, contemplando a educação infantil e o ensino fundamental,
conforme o art. 212, §2º e o art. 213, ambos da Constituição Federal e o art. 11, V, da
LDB.
Considerando que, de acordo com a SME, o projeto foi destinado à sociedade em
geral, e o público alvo não se restringiu aos funcionários da rede municipal de ensino, bem
como somente 1,6% dos participantes pertencem à rede municipal de ensino, entende-se
que não é possível considerar como gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino
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o valor do patrocínio municipal, pois as despesas computáveis como MDE são restritas ao
atendimento a escolas, alunos e profissionais da educação do Município do Rio,
contemplando a educação infantil e o ensino fundamental, conforme o art. 212, §2º e o art.
213, ambos da Constituição Federal e o art. 11, V, da LDB.
Portanto, com fundamento nos Relatórios das Contas e nos Pareceres Prévios de
2014 e 2015, deve ser excluído o valor de R$ 1.608.750,00, referente ao Contrato n.º
140/2016, da MDE/2016.

2.1.4.

DESPESAS

COM

PREVISÃO

DE

RESSARCIMENTO

PELA

RIOURBE

Na auditoria, também foi constatada a inclusão de despesas com previsão de
ressarcimento na base de cálculo da MDE/2016. Tais despesas encontram-se reguladas
por meio do Convênio n.º 69/2011 (Processo n.º 07/100.526/2011), celebrado entre a
MULTIRIO e a RIOURBE. Com base no referido convênio, 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 RIOURBE para cobrança de 50% do valor.
Em 2016, o valor atribuído à RIOURBE foi de R$ 916.495,53, segundo as notas de
débito encaminhadas aos auditores por meio do Ofício E/MULTIRIO/PRE n.º 30/2017.
Assim, verifica-se que o montante da despesa com base no Processo n.º 07/100.526/2011
que impacta a MULTIRIO é composto por uma parcela que deverá ser ressarcida pela
RIOURBE, e essas despesas com expectativa de ressarcimento não podem ser
computadas no cálculo da MDE.
Em face do exposto e considerando o estabelecido no art. 212, caput, da
Constituição Federal, no art.11, V, e art. 70, caput, ambos da LDB, e, ainda, com base nas
decisões desta Corte, consubstanciadas nos Pareceres Prévios de 2010 a 2015, o valor de
R$ 916.495,53 deve ser excluído na base de cálculo da MDE/2016.
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2.1.5. DESPESAS COM ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DA SME

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Ofício SME n.º 209, de
16/12/2016, informou que:
[...] As despesas de Pessoal com Assistentes Sociais e Psicólogos, que
atendem aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, serão pagas pela
SMDS e SMS, de acordo com as respectivas competências, sem qualquer
apropriação de recursos da SME. A medida foi implantada a partir do Exercício
Financeiro de 2016.
No entanto, na auditoria realizada, constatou-se a inclusão de gastos com
Assistentes Sociais e Psicólogos lotados na SME, na MDE/2016, no valor de R$
378.232,80. Considerando que a inclusão das despesas com Assistentes Sociais e
Psicólogos contraria o disposto no art. 71, IV, da LDB, o montante de R$ 378.232,80 deve
ser excluído da base de cálculo da MDE/2016.

2.1.6. BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

As despesas com bibliotecas escolares (nas dependências de escola pública da
educação básica), destinadas ao atendimento específico dos alunos, docentes e
profissionais da educação, podem ser incluídas como de manutenção e desenvolvimento
do ensino para fins de limite constitucional, uma vez que integram a própria escola.
Por outro lado, as despesas com edificação, aquisição de acervo e manutenção de
bibliotecas públicas são de natureza tipicamente cultural. Logo, não integram o conjunto de
ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma
preconizada no art. 70, caput, da LDB, ainda que a biblioteca, pelo fato de ser pública,
beneficie, também, a comunidade na qual está inserida.
No entanto, o TCM, mitigando esse entendimento, admite que seja feito um rateio
das despesas consideradas para fins de MDE com base no quantitativo de utilização, por
biblioteca pública, de janeiro a dezembro, segregado da seguinte forma: alunos da rede
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municipal de ensino do Município do Rio de Janeiro; não alunos da rede municipal de
ensino, exceto profissionais da educação da rede municipal de ensino do RJ; e
profissionais da educação da rede municipal de ensino, conforme estabelece o art. 61, I a
V, da LDB.
Na auditoria realizada, a CAD observou a inclusão da parcela das despesas
referentes à utilização das bibliotecas pelo público não representado por alunos,
profissionais da educação e docentes, ou seja, a comunidade em geral na base de cálculo
da MDE/2016.
Com base no Requerimento n.º CAD 2017/01-07, de 21/2/2017, foi solicitado à
SMEEL que em relação as 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.
Por intermédio do Ofício E/SUBG n.º 347, de 14/3/2017, a SMEEL encaminhou os
esclarecimentos fornecidos pela Subsecretaria de Ensino (E/SUBE).
No quadro a seguir, apresenta-se o percentual de usuários da comunidade em
geral sobre o público total, no qual se observa que 60,94% do público das bibliotecas não
é relacionado a alunos, docentes e profissionais da educação.

Com base nos valores apresentados e nas notas de empenho relacionadas no
Ofício da SME, o montante das despesas com as bibliotecas no exercício de 2016 foi de
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R$ 1.174.831,94, na Fonte de Recursos: 100. Desse montante, R$ 715.996,67 (R$
1.174.831,94 x 60,94%) não são considerados como de manutenção e desenvolvimento
do ensino. As despesas computáveis como MDE são restritas ao atendimento às escolas,
aos alunos e aos profissionais da educação do Município do Rio, contemplando a
educação infantil e o ensino fundamental, conforme artigos 209, 212, §2º, e 213 da
Constituição Federal e art. 11, V, da LDB.
Em face do exposto e considerando o disposto na legislação supramencionada, o
montante de R$ 715.996,67 deve ser excluído da base de cálculo da MDE/2016, pois
representa a parcela da despesa com bibliotecas, incluída como de manutenção e
desenvolvimento do ensino, a qual não guarda relação com alunos, docentes e
profissionais de educação.

2.1.7. DESPESAS COM EVENTOS

A auditoria também constatou, por meio de análise processual, a inclusão de
despesas com a inauguração de escolas e Espaços de Desenvolvimento Infantil - EDI na
base de cálculo da MDE/2016 no montante de R$ 410.196,70. Como as despesas com
eventos

(inauguração)

não

podem

ser

computadas

como

de

manutenção

e

desenvolvimento do ensino, com fundamento no art. 70, caput, da LDB, o valor acima
exposto deve ser excluído da base de cálculo da MDE/2016.

2.1.8. DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS – JUROS E MULTAS

Por meio do Requerimento n.º CAD 2017/01-06, de 21/2/2017, solicitou-se que a
SME apresentasse os valores de juros e multas, pagos na Fonte de Recursos: 100
(Ordinários não Vinculados), referentes às faturas de luz, água e esgoto, telefonia e gás
das Coordenadorias de Educação no período de janeiro a dezembro de 2016. A SME
respondeu ao solicitado por intermédio do Ofício E/SUBG n.º 345, de 14/3/2017, conforme
consolidado na tabela a seguir.
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A análise da tabela permite constatar que o valor pago com juros de multas foi de
R$ 279.588,14. Considerando que não é possível enquadrar tais despesas como de
manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de limite constitucional, com
fundamento no art. 212, caput, da CF c/c o art. 70, caput, da LDB, o referido montante
deve ser excluído da base de cálculo da MDE/2016.

2.1.9. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES

Na auditoria, foi verificada a inclusão na MDE/2016 de gastos de R$ 19.350,00
com a Ação Judicial Indenizatória (Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais)
movida pela mãe do menor DJS perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital - RJ.
De acordo com o que consta no Processo n.º 07/004.051/2016, o menor recebeu
descarga elétrica por negligência de uma servidora da creche municipal onde foi
comprovada a irregularidade, o que foi corroborado por meio de sindicância administrativa.
O menor encontra-se em estado clínico vegetativo, conforme laudo médico que
atesta o comprometimento físico e neurológico de extrema gravidade, necessitando de
assistência médica permanente.
Embora a despesa seja justa, com fundamento no disposto no art. 70, caput, da
LDB, ela não é passível de ser enquadrada como de manutenção e desenvolvimento do
ensino. Logo, deve ser excluída da base de cálculo da MDE/2016.
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2.1.10. CÁLCULOS
Feitas as considerações acerca dos itens supra, apontados no relatório da
CAD, apresenta-se a seguir o cálculo resumido das receitas e despesas consideradas
pelos técnicos, com os devidos dados ajustados, onde se obtém o percentual aplicado
em 2016 de 28,71%.

.

Entretanto, em decisão proferida pelo Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Luiz Antonio
Guaraná, através do Processo 40/002.205/2013, na 35ª Sessão Ordinária de 06/06/2017,
foi determinado, para fins de cálculo do percentual de aplicação de recursos com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o expurgo dos gastos, no Exercício de 2016, do
valor histórico de R$ 207.341.027,00 (duzentos e sete milhões trezentos e quarenta e um
mil, vinte sete reais), referente ao período de 2011 a 2016, repassados ao FUNPREVI e
contabilizados como gastos do MDE, acima do piso estipulado pela Lei nº 5.300/11.
Dessa forma, deduzindo este valor do cálculo demonstrado no quadro acima,
podemos concluir que o percentual de aplicação de recursos com a Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino no Exercício 2016 é de 27,19%.

A- Receitas de Impostos e Transferências: R$ 13.744.198.488,75
B- Despesas para Fins de Limites: R$ 3.978.299.387,23
C- Total das Deduções= R$ 240.284.562,64
D- Novo Cálculo das Despesas para fins de Limites= R$ 3.738.014.824,59 (B-C)
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E- Percentual Aplicado em 2016 (D/A)= 27,19%

2.2. FUNDEB

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB, com vigência até 2020, foi criado pela Emenda
Constitucional n.º 53, de 19/12/2006 e regulamentado pela Lei n.º 11.494, de 20/6/2007 e
pelo Decreto n.º 6.253, de 13/11/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, que
vigorou de 1998 a 2006.
Consoante o art. 21, caput, da Lei n.º 11.494/2007, os recursos do FUNDEB serão
utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro
em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e
desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70
da Lei n.º 9.394/1996.

2.2.1. RECEITAS

O FUNDEB arrecadou, no exercício de 2016, R$ 2,22 bilhões, conforme
demonstrado a seguir.

As transferências correntes em 2016 totalizaram o montante de R$ 2,19 bilhões e
foram decorrentes das seguintes fontes.
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2.2.2. DESPESAS

As despesas orçamentárias atingiram o montante de R$ 2,22 bilhões,
representando 94,18% das despesas autorizadas, sendo realizadas por meio dos
seguintes projetos e atividades.

2.2.3. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

O art. 60, XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal, com redação incluída pela Emenda Constitucional n.º 53/2006, e o art. 22, caput,
da Lei n.º 11.494/2007 estabelecem que o Município deverá destinar, no mínimo, 60% dos
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recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica
em efetivo exercício.
Em observância ao disposto no art.165, §3º da CF c/c o art. 72 da LDB, a
apuração do cumprimento dessa obrigação integra o Anexo 8 - Demonstrativo das
Receitas e Despesas com MDE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.
Em 2016, constatou a CAD que o Município destinou 1,68 bilhão, ou seja, 75,64%
dos recursos recebidos do FUNDEB à remuneração dos profissionais do magistério,
cumprindo, portanto, os referidos dispositivos constitucional e legal.

2.3.

SALÁRIO EDUCAÇÃO

O Salário-Educação é uma contribuição social prevista no art. 212, § 5º, da
Constituição Federal, com alterações da Emenda Constitucional n.º 53/2006, que serve de
fonte adicional de recursos da educação pública, permitindo às três instâncias de Governo
investirem em programas, projetos e ações que qualifiquem profissionais da educação e
estimulem alunos a permanecerem em sala de aula. Os recursos do Salário-Educação
podem ser aplicados em despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino em todas
as etapas e modalidades da educação básica, vedada sua utilização, nos termos do art.
7º da Lei n.º 9.766/1998, para o pagamento de pessoal. No entanto, como é uma
contribuição social e não imposto, os seus recursos não podem ser considerados para o
cálculo dos 25% da MDE.
O Município empenhou o valor de R$ 546,52 milhões em 2016 nas fontes do
Salário-Educação, concentrado em Investimentos, com R$ 357,24 milhões e em Outras
Despesas Correntes, com R$ 189,28 milhões, não sendo identificado o empenhamento no
grupo de despesas Pessoal e Encargos Sociais, o que está em conformidade com a
legislação.
Ressalto que, do total empenhado de R$ 546,52 milhões, foram financiadas com
arrecadação do exercício despesas no montante de R$ 409,62 milhões, equivalentes a
74,95% e com superávit de exercício anterior o valor de R$ 136,90 milhões ou 25,05%.
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2.4.

MERENDA ESCOLAR

A Constituição Federal, em seu art. 208, VII, estabelece dentre os deveres do
Estado com o educando, em todas as etapas da educação básica, o atendimento por meio
de programas suplementares de alimentação. Segundo o art. 4º da Lei n.º 11.947, de
16/06/2009, o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Merenda Escolar) tem
por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos
alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que
cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.
O valor total gasto em 2016 foi de R$ 178 milhões, tendo o Município utilizado
recursos do tesouro no custeio da atividade em análise no valor de R$ 4.026 milhões,
procedimento que não vinha sendo realizado desde 2008, tendo sido os gastos financiados
de forma preponderante por meio de Transferências da União (Salário-Educação e
Transferências para Merenda do PNAE).

3. SAÚDE

3.1. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

A Lei Complementar n.º 141, de 13/1/2012, em seu art. 7º, estabelece que os
Municípios e o Distrito Federal devem aplicar anualmente em ações e serviços públicos de
saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o
art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º
do art. 159, todos da Constituição Federal.
A apuração é demonstrada por meio do Anexo 12 do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária. O quadro a seguir evidencia que o Município aplicou o percentual
de 25,27%.
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O percentual apurado pela CGM foi de 25,48%, diferente do calculado pela CAD
em decorrência do levantamento, realizado em auditoria ocorrida em março/2017, de
despesas que não se enquadram como ASPS, e que, portanto, devem ser excluídas do
cálculo.

3.1.1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR

Em Parecer exarado no Processo nº 40/001.669/11, relativo à utilização dos
recursos do FUNDEB para pagamento de inativos e pagamento de contribuição
suplementar ao FUNPREVI, a Procuradoria Especial desta Corte concluiu que:
“(ii) da mesma forma, não se mostra possível a utilização de recursos oriundos
do FUNDEB e disciplinados pela Lei nº 11.494/07 para o pagamento de
contribuição suplementar ao FUNPREVI, já que o vetor finalístico do FUNDEB –
a manutenção e o desenvolvimento da educação básica, e a valorização dos
profissionais do magistério – não contempla, em seu conteúdo, o adimplemento
de benefícios previdenciários 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 fossem excluídos da base de cálculo.
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Em resposta à recomendação do exercício de 2013, a Secretaria Municipal da
Casa Civil, por meio do OFÍCIO CVL/AEA n.º 05 (processo 40/2007/2015) 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 processo 40/2205/2013 trata do Ofício GP n.º 221/2013, por meio do qual o
Exmo. Sr. Prefeito, à época, solicitava, 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 expurgo, para que, em processo próprio, possa
reavaliar a questão aqui tratada", solicitação que foi acolhida por esta Corte, conforme
Decisão tomada em sessão ordinária de 20/5/2013, nos termos do voto do Relator, Exmo
Conselheiro Jair Lins Netto.
Em sessão ordinária de 18/12/2014, esta Corte baixou em diligência o processo
40/2205/2013, conforme Voto do Relator, Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Guimarães Rocha.
O citado processo foi objeto de decisão final desta Corte na sessão ordinária de
06/06/2017, pelo voto do Eminente Conselheiro Luiz Antônio Guaraná, onde conclui-se
pela similaridade de tratamento a ser dada à contribuição previdenciária suplementar para
fins de apuração do percentual mínimo de aplicação em MDE e ASPS.

3.1.2. RESTOS A PAGAR – Lei Complementar n.º 141/12

O § 1º e o § 2º do art. 24 da Lei Complementar n.º 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 2016, foram cancelados os montantes de R$ 22.876.438,45,
referentes a Restos a Pagar vinculados a ASPS do exercício de 2014 e R$ 18.169.027,29,
relativos a 2015. O quadro a seguir demonstra que tais cancelamentos não causaram
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descumprimento dos limites mínimos nos respectivos exercícios, não se configurando,
portanto, a necessidade da aplicação adicional.

3.2. FMS

O Fundo Municipal de Saúde – FMS foi criado pela Lei Municipal n.º 1.583, de
30/7/1990, e regulamentado pelos Decretos Municipais n.º 9.865, de 5/12/1990, n.º 12.030,
de 19/4/1993 e n.º 13.110, de 2/8/1994 e é gerido pela Secretaria Municipal de Saúde, que
conta com o Conselho Municipal de Saúde, criado pela Lei n.º 5.104, de 4/11/2009.
As receitas do FMS são constituídas por recursos próprios do Tesouro Municipal,
do FNS (Fundo Nacional de Saúde) e do FES (Fundo Estadual de Saúde); por auxílios,
subvenções, contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; por
resultados financeiros de suas aplicações; por recursos de pessoas físicas e jurídicas,
públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doação; por todo e qualquer
recurso proveniente de multas ou penalidades que tenham origem na fiscalização e ações
da Secretaria Municipal de Saúde; por receitas provenientes do ressarcimento de
despesas de usuários com cobertura securitária de entidade privada e por outras receitas.
O objetivo do FMS é o desenvolvimento das ações descentralizadas nas áreas médica,
sanitária, hospitalar, de apoio e suprimento.

3.2.1. RECEITAS E DESPESAS

O FMS arrecadou, no exercício de 2016, R$ 1,49 bilhão, conforme demonstrado a
seguir:
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Além das receitas orçamentárias, o FMS recebeu repasses do Tesouro Municipal
na ordem de R$ 3,76 bilhões.
As despesas orçamentárias atingiram o montante de R$ 5,04 bilhões,
representando 92,19% das despesas autorizadas, sendo realizadas por meio dos
seguintes projetos e atividades:

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 nos exercícios de 2014 e 2015, a CAD, a partir de pesquisa realizada no
Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira – SAGOF, obteve a
relação dos Termos de Ajuste e de Reconhecimento de Dívida celebrados pela SMS e
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pela RIOURBE (com recursos do FMS), de janeiro a dezembro de 2016, no montante de
R$ 7,81 milhões.
O exame dos processos, durante a auditoria realizada referente ao exercício de
2016 no FMS, demonstra que a SMS e a RIOURBE continuam realizando despesas sem
prévio empenho, apesar da vedação expressa constante no art. 60 da Lei n.º 4.320/1964 e
no art. 114 do RGCAF. As justificativas apresentadas não demonstraram situações
excepcionais e/ou imprevisíveis, mas, tão somente, problemas operacionais. Destaco que
o reconhecimento de dívida por meio de Termo de Ajuste deve ser encarado como medida
excepcional, visando ressarcir o particular que arcou com despesas na execução do
serviço, não dando, dessa forma, azo à Administração Pública ao enriquecimento sem
causa.

3.3. MUNICIPALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS

O Município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro celebraram, em
14/1/2016, o Termo de Cooperação n.º 01/2016 tendo como objetivos a definição das
responsabilidades dos entes federativos e a assunção, em caráter definitivo, pelo
Município do Rio de Janeiro, da gestão do Hospital Rocha Faria e Hospital Albert
Schweitzer, que passaram a integrar a rede municipal de saúde.
A 4ª IGE, por meio do Memorando nº 021/2017, fls. 502 a 508, informou que na
auditoria realizada no processo de municipalização desses hospitais (processo nº
40/5630/2016) foram constatadas falhas administrativas graves, que violam normas legais
vigentes e princípios básicos da administração pública, como:
 a despesa criada com a municipalização não possui compatibilidade com o
Plano Plurianual (PPA), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com
a Lei Orçamentária Anual (LOA). Portanto, a criação de despesa obrigatória
de caráter continuado não respeitou ao princípio da legalidade, pois não foi
aprovada pelo Poder Legislativo;
 não foi possível verificar o atendimento prévio às exigências da LRF no que
tange, por exemplo, à estimativa do impacto orçamentário–financeiro no
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exercício em vigor e nos dois subsequentes, e tampouco a demonstração da
origem dos recursos para o custeio dos hospitais. Essas inobservâncias têm
como possível consequência a classificação das despesas executadas com
os hospitais municipalizados como não autorizadas, irregulares e lesivas ao
patrimônio público, nos termos do art. 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
 indícios de desvio de finalidade no uso de recursos públicos, pois o Programa
de Trabalho utilizado para suportar as despesas criadas é destinado,
conforme aprovação legislativa, exclusivamente para despesas do Hospital
Municipal Mariska Ribeiro, não sendo possível ser utilizado para outros fins;
 os

órgãos

da

administração

municipal

não

apresentaram

medidas

compensatórias capazes de suportar o valor total estimado de R$
410.000.000,00

com

a

municipalização

em

2016,

e

muito

menos

apresentaram projeções para suportar as despesas nos anos subsequentes.
Destaca-se, que em consulta ao sistema FINCON, verificou-se que, em 2016,
foram empenhadas na unidade orçamentária do Hospital Mariska Ribeiro, na fonte de
recurso 100 (Tesouro Municipal), despesas referentes aos Hospitais municipalizados
Rocha Faria e Albert Schweitzer totalizando R$ 364.686.899,82, com números atualizados,
que compuseram o percentual aplicado pelo Município em ASPS (ações e serviços de
saúde).
No que tange a esta questão de gastos com a Municipalização, onde ocorreram
gastos da ordem dos 364 milhões, supra citados, tenho a convicção que podemos deduzir
tal montante do total apurado, por suposta inobservância dos limites impostos pelo Artigo
42 da LRF.
Nos dois últimos quadrimestres de mandato eletivo, realmente foram contraídas
obrigações de despesas que não estavam previstas, no entanto, ocorreram em função da
manutenção das unidades hospitalares municipalizadas.
Se fizermos um balanço da situação que passaria vivenciar a Zona Oeste, que já
detinha um atendimento precário, sem o funcionamento das duas unidades hospitalares,
veremos que não havia outra alternativa às medidas tomadas pela Gestão municipal.
As duas unidades hospitalares, juntas, realizaram em janeiro de 2016:
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 6557 atendimentos de emergência;
 1496 internações;
 410 cirurgias;
 439 partos;
Aliado a estes números, tinha-se, ainda, aquelas unidades assistenciais, como de
interesse estratégico em função dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016.
Os Hospitais Albert Schweitzer e Rocha Faria, eram e continuam sendo às maiores
unidades de atendimento de emergência da Zona Oeste, e fazem parte da Área de
Planejamento 5 – AP5 (Zona Oeste) que representa metade do território da Cidade, com a
concentração de milhões de habitantes, em sua maior parte em condições de carência
social.
Certamente, não se pode avaliar estas Contas de Gestão, sem analisar os
aspectos sociais, como a Gestão Municipal iria fechar os olhos para iminente e gravíssima
situação que se estabeleceria na área de saúde? Como deixar a população desassistida?
A questão aqui, é avaliar se seria crime deixar o caos se instalar na rede
Hospitalar da Zona Oeste, em função da falência comprovada do Estado ou se foi crime
trazer para o seio do município, a questão e resolvê-la, como hoje os números comprovam.
Certo é que despesas para serem executadas, tem que ser previstas, mas, há ocorrências
alheias a vontade dos gestores, que tem de ser avaliada como um todo, e não sob a ótica
estritamente formal, o que é o caso, afinal, não se poderia prever a situação que hoje se
apresenta no âmbito da Administração Estadual.
Como já dito antes, a edição do Decreto Estadual nº 25.521 de 23 de
dezembro de 2015 que estabeleceu estado de emergência do sistema estadual de saúde.
O teor do art. 196 da Constituição Federal, que dispõe que a saúde é um direito de todos e
dever do Poder Público, a quem compete garanti-la mediante a adoção de políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
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O Poder Público Municipal deve colaborar com soluções para reduzir
potenciais danos aos usuários do SUS, nesta Cidade, em razão de eventual
desassistência da rede de saúde estadual, e ainda, que a Área de Planejamento 5 – AP5
(Zona Oeste) representa metade do território da Cidade.
Por oportuno, lembro que estas duas unidades Hospitalares, são também,
administradas por Organizações Sociais, que devem sofrer maior fiscalização.
Na ocasião da relatoria das Contas de Gestão/2014, inclusive emiti a
Recomendação 27, que diz o seguinte:
“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.”
Como demonstra recente auditoria, processo 040/00957/2016, o TCMRJ já possui
acesso amplo e irrestrito ao conteúdo do Painel de Gestão OS INFO, não havendo
limitação que impeça o Órgão de exercer seu dever institucional.
Entretanto, em relação à avaliação dos requisitos mínimos de confiabilidade do
Painel (como a ferramenta oficial de acompanhamento, avaliação e controle dos contratos
de gestão), foram identificadas durante a fiscalização exercida por esta Corte
inconsistências na geração de alguns relatórios (Detalhamento de Despesa, Aquisição de
Bens, RH Analítico e Serviços de Terceiros), que demonstram a fragilidade das
informações fornecidas pelo sistema.
Tais inconsistências vão desde falhas nos procedimentos de alimentação dos
dados inseridos na ferramenta web, cuja responsabilidade é exclusiva das organizações
sociais; passando pela falta de aderência entre as informações apresentadas pelos
relatórios supracitados; culminando em um mecanismo de retificação e correção que não
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garante sequer que sejam identificadas as alterações realizadas no conteúdo dos arquivos
alterados.
Acrescenta-se, o fato de nunca ter sido disponibilizada a publicação das
informações contidas no sistema, inviabilizando qualquer possibilidade do cidadão carioca
exercer seu direito de controle social. Portanto, o que se observa é uma ferramenta de
controle inacabada e carente de diversas adequações.
Todo esse conjunto de deficiências, relacionados à prestação de contas das OSs,
impacta diretamente na qualidade e na efetividade do controle interno, exercido pelos
diversos setores da SMS, cujo objetivo é tentar garantir a devida responsabilização pelo
alcance dos resultados pactuados e a regular aplicação dos recursos financeiros cedidos
às Organizações Sociais.
Com efeito, o que se observa é que as fragilidades encontradas no ambiente de
controle da SMS, seja pela insuficiência de recursos humanos e materiais, seja pela pouca
importância dada ao acompanhamento econômico-financeiro, têm permitido a ocorrência
de diversas irregularidades, causadoras de potenciais danos ao erário, em vários contratos
de gestão celebrados com essas entidades.
O próprio acompanhamento da SMS dá-se apenas na verificação do cumprimento
do cronograma de desembolso, avaliando se as despesas efetivas estão dentro dos limites
do que foi previsto inicialmente, sem crítica sobre a economicidade, efetividade e eficiência
dos gastos, bem como a relação entre os diferentes gastos e as diferentes organizações
sociais.
Cabendo, ainda reportar, que não há, por parte da SMS, um acompanhamento
gerencial com indicadores comparativos das despesas entre as áreas de planejamento
(APs) e as Organizações Sociais (OSs). O sistema de informação, o Painel de Gestão OS
INFO, apresenta apenas dados primários, sem resultados consolidados ou relatórios
gerenciais com gráficos ilustrativos que possam subsidiar uma análise mais ampla dos
dispêndios com os contratos de gestão da atenção básica.
Assim, caberia recomendação à SMS em três vertentes:
1ª - Aperfeiçoar, junto às OSs, a entrada de dados, difundindo e treinando a
operação dos sistemas de controle;
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2ª – Publicizar as informações contidas no Painel de Gestão OS INFO, expandindo
do conteúdo sintético para o analítico, fortalecendo o Controle Social e permitindo que a
Sociedade Carioca colabore na fiscalização;
3ª – Desenvolver seus próprios indicadores nos contratos de gestão da atenção
básica para uma avaliação contínua, a partir dos dados do Painel, com o intuito de aferir a
economicidade, efetividade e eficiência da atuação das OSs, pois estes são necessários
para o diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas e
publicizando-os.

4. PREVIDÊNCIA

O art. 40 da Constituição Federal/88 assegura regime próprio de previdência aos
servidores efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluindo
suas autarquias e fundações.
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 - PREVIRIO, foi criado pela Lei Municipal nº 3.344, de 28/12/2001, com a finalidade específica de
prover recursos para o pagamento de benefícios previdenciários aos segurados do Regime
Próprio de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município do Rio de
Janeiro e a seus dependentes. Inicialmente, para fins de financiamento do FUNPREVI,
foram estipuladas as contribuições dos servidores (11%) e do Município (22%).
Em 14/9/2011 foi publicada no Diário Oficial a Lei Municipal nº 5.300/2011, que,
com base no déficit atuarial registrado em 2010, de R$ 22,62 bilhões, dispôs sobre um
Plano de Capitalização para o FUNPREVI, alterando alguns artigos da Lei de criação do
Fundo, principalmente o art. 33, e prevendo as seguintes medidas de capitalização:
 Contribuição Patronal Suplementar, a ser paga pelo Tesouro no período de
1/1/2011 a 31/12/2045, de 35% da folha salarial dos Ativos, limitada
superiormente ao teto e inferiormente ao piso, ambos definidos no Anexo I;
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 Transferência dos imóveis pertencentes à carteira de investimentos do
PREVI-RIO;
 Recebimento das parcelas de amortizações, a partir de 1/1/2017, de
financiamentos imobiliários e empréstimos concedidos e a conceder pelo
PREVI-RIO; e
 Recebimento das receitas provenientes dos Royalties de Petróleo, no período
de 1/1/2015 a 31/12/2059.

4.1. RECEITAS E DESPESAS

O Balanço Orçamentário do FUNPREVI, referente ao exercício de 2016,
evidenciou um superávit de R$ 65,29 milhões, resultante da diferença entre receitas
arrecadadas de R$ 4,14 bilhões e despesas empenhadas de R$ 4,08 bilhões. No entanto,
ressalta-se que o resultado positivo só foi possível mediante o ingresso de receitas
pontuais, ditas aquelas sem características de continuidade ou de caráter esporádico e
atípico, referentes, principalmente, à quitação de dívidas de aluguéis e alienação de
imóveis.
O quadro a seguir demonstra que a arrecadação é composta, principalmente, de
Receitas de Contribuições (Patronal, Suplementar e dos Servidores), que representaram,
em 2016, aproximadamente, 76% do total previsto. Dentre as demais receitas esperadas
para o Fundo, destacaram-se os Royalties e a Alienação de Bens Imóveis, representando
cada uma, aproximadamente 7% do total previsto. Ressalta-se ainda, o excesso de
arrecadação proveniente do recebimento de aluguéis (807,4% acima da previsão) em
função da quitação de dívidas de aluguéis do Tesouro Municipal com o Fundo.
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A próxima tabela demonstra a importância da Contribuição Previdenciária
Suplementar, que no exercício de 2016, correspondeu a 38,25% da receita total apurada.
Em seguida, ainda entre as Receitas Correntes, aparecem a Contribuição Patronal - Ativo
Civil – Poder Executivo, a Contribuição do Servidor – Ativo Civil - Poder Executivo, os
Royalties do Petróleo, a Compensação Previdenciária e, atipicamente, a de aluguéis,
representando, respectivamente, 23,81%, 12,67%, 5,19%, 4,77% e 3,81% da receita total
arrecadada. Destacou-se também, nesse exercício, a receita com a alienação de bens
imóveis no montante de R$ 301,5 milhões, representando 7,28% do total, cabendo
salientar que, deste total, R$ 121,5 milhões referiram-se a imóveis devolvidos ao
Município.
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O que cabe destacar, com relação às receitas do FUNPREVI, é o fato de que
aproximadamente R$ 246 milhões são provenientes de fatos sem característica de
continuidade ou de caráter esporádico e atípico, sem os quais o Fundo teria registrado
déficit orçamentário, o que resultaria na necessidade de aportes financeiros por parte do
Tesouro Municipal, situação já alertada pela CAD na análise das Contas de 2015.
No que tange às despesas orçamentárias, essas atingiram o montante de R$ 4,08
bilhões, equivalente a 97,75% do total autorizado. A seguir são apresentadas as despesas
do Fundo e suas variações quando comparadas às do exercício anterior, descontada a
variação média do IPCA-E do período, resultando em um acréscimo real de 6,11%.
Destaca-se a relevância dos gastos com servidores inativos da rede de ensino, que
representam 51,96% do total executado em 2016.
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Conforme já exposto, o superávit obtido neste exercício deveu-se ao ingresso de
receitas extraordinárias, que provavelmente não irão se repetir. Sendo assim, a tendência
para os próximos exercícios é que se repitam os déficits previdenciários constatados nos
exercícios anteriores, conforme demonstrado a seguir, o que evidencia que as medidas
implantadas pela Lei nº 5.300/2011 não foram, até o momento, suficientes para reverter a
situação deficitária do Fundo.

4.2. AVALIAÇÃO ATUARIAL

A Avaliação Atuarial, cujo resultado deve ser evidenciado nas Demonstrações
Contábeis do Ente, é o estudo técnico, realizado por profissional regularmente habilitado,
com o objetivo de determinar o compromisso do Plano com os seus participantes
(Provisões Matemáticas Previdenciárias) e estabelecer o Plano de Custeio dos benefícios
previdenciários para os exercícios subsequentes, de forma a manter o equilíbrio financeiro
e atuarial do Plano.
A obrigatoriedade de realização da Avaliação Atuarial a cada exercício está
prevista no inciso I do artigo 1º da Lei Federal n.º 9.717/1998, que dispõe sobre regras
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gerais para a organização e o funcionamento dos RPPS dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito
Federal. Mais especificamente, a Portaria MPS n.º 403/2008, prevê, em seu artigo 14,
alterado pela Portaria MPS n.º 21, de 16/01/2013, que as reavaliações atuariais tenham
como data da avaliação o último dia do exercício anterior ao da exigência de sua
apresentação, e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP determina
que “as provisões devem ser reavaliadas na data de apresentação das demonstrações
contábeis e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente”.
No entanto, pelo terceiro ano consecutivo, como informado nas Notas Explicativas
às Demonstrações Contábeis do FUNPREVI, a Avaliação Atuarial não foi realizada em
tempo hábil para a contabilização no Patrimônio do Fundo e, consequentemente, no do
Município. A posição apresentada em 31/12/2016 reflete os resultados da Avaliação
Atuarial de 31/12/2014, que apurou, naquela data, um déficit atuarial de R$ 3,24 bilhões.
Em 02/01/2017, por meio dos Ofícios PREVI-RIO/PRE n.º 517 e n.º 518, de
30/12/2016, foram recebidos nesta Corte uma proposta de equacionamento do Déficit
Atuarial e o relatório da Avaliação Atuarial de 31/12/2015 respectivamente, formando o
Processo 40/000.071/2017.
A proposta de equacionamento do Déficit Atuarial em 31/12/2015 baseou-se
principalmente na alteração, a partir do exercício de 2016, dos valores mínimos (pisos) e
máximos (tetos) da Contribuição Suplementar, previstos no Anexo I da Lei n.º 5.300, de
13/09/2011, resultando em superávit atuarial de R$ 31 milhões que, conforme já exposto,
não foi contabilizado. Acompanhou a referida proposta parecer da Diretoria Jurídica do
Instituto, concluindo que eventual alteração dos limites fixados deveria constar de lei
orçamentária anual e ser objeto de adequação formal por meio de ato competente. Em
21/12/2016, o então Chefe do Poder Executivo, Sr. Eduardo Paes, manifestou-se de
acordo com as propostas apresentadas, ressaltando a necessidade de expedição de
Decreto de Remanejamento Orçamentário no exercício de 2017 para atender às despesas
com a revisão dos pisos e tetos da Contribuição Suplementar.
Em análise preliminar do referido processo, a CAD questionou a legalidade e
efetividade das medidas propostas e sugeriu que a nova administração municipal fosse
cientificada, apresentando suas considerações, caso entendesse necessário. Por meio do
Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00016, de 12/01/2017, esta Corte enviou cópia da instrução da
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CAD ao PREVI-RIO, que encaminhou resposta através do Ofício PREVI-RIO/PRE n.º 144,
de 28/04/2017, sem no entanto esclarecer os pontos questionados.
Registra-se ainda que, como verificado em auditoria realizada em março/2017
(processo 40/000.826/2017), a proposta de equacionamento do déficit não foi aplicada,
visto que, até 31/12/2016, manteve-se o cálculo da Contribuição Suplementar como
disposto no Anexo I da Lei n.º 5.300/2011, tema que será tratado no processo
40/000.071/2017.
Nesse sentido, e considerando que nos dois últimos exercícios a CAD propôs que
fosse recomendada a realização da avaliação atuarial anualmente, conforme previsto na
Lei n.º 3.344/2001, faz-se necessário impor ao Instituto que adeque seus procedimentos, a
fim de que as Provisões Matemáticas Previdenciárias sejam reavaliadas a tempo de serem
registradas contabilmente no encerramento de cada exercício, uma vez que a ausência
dessa

informação

impacta

de forma

significativa

as

Demonstrações Contábeis

consolidadas do Município.

4.3. SITUAÇÃO ATUARIAL E FINANCEIRA

O artigo 2º da Portaria MPS n.º 403/2008 define equilíbrio financeiro como a
garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do Fundo em cada
exercício financeiro e equilíbrio atuarial como a garantia de equivalência, a valor presente,
entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente,
a longo prazo.
Como exposto pela CAD em suas inspeções, a situação do FUNPREVI é de
desequilíbrio, tanto atuarial como financeiro. Com exceção do exercício de 2016 que,
conforme já demonstrado, apresentou um pequeno superávit, em função do ingresso de
receitas extraordinárias, o Fundo vem registrando déficit orçamentário mesmo após a
implantação do Plano de Capitalização previsto na Lei n.º 5.300/2011. Da mesma forma, o
resultado atuarial vem sendo negativo, tendo em 31/12/2014, data de referência da última
avaliação atuarial contabilizada, alcançado o equivalente a 9,25% das Provisões
Matemáticas Previdenciárias, conforme a seguir.
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O quadro a seguir apresenta a posição contábil do FUNPREVI no encerramento de
2016, refletindo um Saldo Patrimonial Negativo de R$ 4,12 bilhões.

Como comentei no tópico anterior, o resultado da Avaliação Atuarial não foi
atualizado, sendo mantidos os valores calculados em 2014. Dessa forma, a variação
observada no Saldo Patrimonial, desde aquele exercício, refere-se apenas à perda
registrada no Ativo Real do Fundo, como demonstrado a seguir:

103
Prestação de Contas de Governo - 2016

Processo n.º 40/001.324/2017
Data 12/04/2017

Fls

Rubrica

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 5)

O decréscimo do Ativo Real, fruto da utilização das disponibilidades financeiras
para fazer frente aos sucessivos déficits orçamentários, justifica a redução que vem sendo
observada desde 2012 na receita de aplicações financeiras do Fundo. Em 2016,
comparativamente ao exercício anterior, essa redução foi de 90,81%, finalizando o ano
com um montante de apenas R$ 3,66 milhões em valores constantes.

Além disso, considerando que o Ativo Circulante (R$ 382 milhões) está
praticamente todo comprometido com o pagamento de Obrigações Trabalhistas e
Previdenciárias a Curto Prazo (Passivo Circulante – R$ 335 milhões), e que o Ativo
remanescente é composto basicamente dos Investimentos em Imóveis (R$ 928 milhões),
fica evidenciada a falta de liquidez do Fundo.
Para o exercício de 2017, a previsão de arrecadação proveniente das
contribuições dos servidores e do Município, das receitas patrimoniais, dos royalties do
petróleo, da compensação previdenciária, da amortização de empréstimos e de outras
receitas correntes corresponde ao montante de R$ 4,13 bilhões, enquanto as despesas
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totais do Fundo estão fixadas em R$ 4,78 bilhões, o que resultaria na necessidade de
aporte do Tesouro no valor de aproximadamente R$ 650 milhões. Cabe ressaltar que,
além das receitas mencionadas, está prevista também a arrecadação de R$ 307 milhões
provenientes de alienação de Ativos, cuja efetiva realização não pode ser dada como
certa, tendo em vista depender de vários fatores de difícil previsibilidade.
Diante desse cenário, e considerando que a proposta de equacionamento do
déficit atuarial de que trata o processo 40/000071/2017 não foi de fato implementada,
reitera-se a urgente necessidade de revisão do Plano de Capitalização do FUNPREVI,
aprovado pela Lei Municipal n.º 5.300/2011, conforme já determinado por esta Corte no
Parecer Prévio de 2015. Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 19 da Portaria MPS nº
403/2008 e atualizações, o plano de amortização somente será considerado implementado
a partir do seu estabelecimento em lei, assim como deverá ser acompanhada de
demonstração da viabilidade orçamentária e financeira para o ente federativo, inclusive
dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei Complementar n.º 101, de 4/5/2000.

4.4. ROYALTES DO PETRÓLEO

Como já mencionado, uma das medidas de capitalização do FUNPREVI, previstas
pela Lei nº 5.300/2011, foi o repasse de recursos de Royalties do Petróleo no período de
1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2059, no valor mensal de R$ 16.666.666,67,
atualizado anualmente. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 33-A da Lei n.º
3.344/2001, no caso de a receita de Royalties a que faz jus o Município ser inferior ao valor
fixado, tal montante poderá ser incrementado em determinado mês para compensar
eventual insuficiência verificada nas referidas receitas dentro do mesmo exercício civil, até
o limite de tal insuficiência. Já o parágrafo 2º do mesmo artigo estabelece, como
alternativas para cobrir a soma das eventuais insuficiências acumuladas ao término dos
exercícios de 2015 a 2059, a extensão do prazo final de 31/12/2059 por tantos meses
quantos forem necessários para a quitação total e a transferência de outros ativos
imobiliários ou mobiliários do Tesouro Municipal.
O Decreto nº 41.149 de 22/12/2015, regulamentando o repasse do Royalties ao
FUNPREVI, determinou que a apuração dos valores devidos e a transferência dos
recursos devem ser feitas anualmente, pela Secretaria Municipal de Fazenda – SMF,
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iniciando-se a partir do encerramento de 2015. Além disso, de acordo com a referida
norma, a SMF deve informar ao PREVI-RIO e à Controladoria Geral do Município – CGM o
resultado da apuração em até 30 dias da sua conclusão, sendo este o mesmo prazo para
a transferência dos recursos. Dessa forma, além de determinar que valores referentes a
cada exercício sejam repassados somente após o encerramento do mesmo, o Decreto nº
41.149/2015 não estabeleceu prazo à SMF para a apuração do montante a ser repassado.
Em inspeções realizadas em 2016, a CAD verificou que o montante repassado ao
FUNPREVI correspondeu a R$ 214.994.168,46 (sendo R$ 207.994.168,46 referente à
arrecadação de 2015 e R$ 7.000.000,00 a título de complementação). Como o referido
montante foi inferior ao previsto na Lei n.º 5.300/2011, o PREVIRIO apresentou uma nota
técnica, indicando a extensão do prazo para recebimento dos Royalties por mais 46
meses, devendo no último mês ser repassado 31% do valor mensal previsto.
Dessa forma, o valor total dos Royalties repassados ao FUNPREVI teve por base a
arrecadação no exercício de 2015, apesar da recomendação contida no último Parecer
Prévio às Contas do Prefeito:
IV.1 - Que os procedimentos de repasse dos recursos provenientes dos
royalties do petróleo ao FUNPREVI não se sujeitem ao disposto no Decreto
Municipal nº 41.149/2015, e que sejam adotadas as seguintes providências:
transferência imediata dos valores, devidamente atualizados, referentes ao
exercício de 2015; repasses mensais, em 2016, dos valores relativos ao
exercício; e aplicação desse procedimento de transferência mensal nos
exercícios futuros (subitem 4.1.3).
Considerando a precária situação financeira do FUNPREVI, deve ser ratificada a
Recomendação, no sentido de que os procedimentos de repasse dos recursos
provenientes dos royalties do petróleo ao FUNPREVI não se sujeitem ao disposto no
Decreto Municipal nº 41.149/2015, sendo repassados mês a mês de acordo com a
competência a que se referem.

4.5. IMÓVEIS

A transferência de imóveis do patrimônio do PREVI-RIO para o do Fundo foi outra
medida de capitalização disposta na Lei n.º 5.300/2011. A carteira de imóveis do
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FUNPREVI apresentou os seguintes valores no encerramento de 2016, em comparação
com o exercício anterior:
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A variação do valor dos imóveis que permaneceram em carteira, em relação ao
contabilizado em Dezembro/2015, ocorreu em função de reavaliação realizada pela
Comissão Especial de Avaliação do Município, cujos laudos foram aprovados pelas
Deliberações CEA n.º 789, de 27/07/2016, e n.º 846, de 07/12/2016. Além da
desvalorização apurada na maior parte dos imóveis, os listados a seguir saíram da carteira
do Fundo:


Quadra 14A, devido a negociação com o Consulado dos Estados Unidos da
América;



Quadra 23; Estacionamento – Rua dos Arcos; e Imóveis 1 a 63 oriundos do
Termo de Transferência de Áreas nº 12, todos por devolução ao Município,
totalizando R$ 121.543.165,00, verba transferida pelo Tesouro ao
FUNPREVI.

A operação com o Consulado dos Estados Unidos foi efetivada por meio do Termo
Definitivo de Compra e Venda n.º 114, de 07/12/2016, celebrado entre o PREVI-RIO, na
qualidade de gestor do FUNPREVI, os Estados Unidos da América e o Município do Rio de
Janeiro, tendo como objeto a venda do Lote 1 do PAL 48.726/PAA 12.504, antigas
Quadras 14A e 14B e trecho da Rua Herbert de Souza pelo montante de R$
180.001.500,00 pagos ao FUNPREVI em Dezembro/2016.
A negociação foi precedida pela assinatura de um Instrumento Particular de Opção
de Compra de Imóvel, em 31/03/2016, na qual foi pago ao Fundo a quantia de R$
3.673.500,00, resultando, portanto, em uma arrecadação total de R$ 183,7 milhões.
Cabe ressaltar que a Quadra 14B havia sido objeto do Termo de Permuta n.º
94/2014, celebrado entre o FUNPREVI, o Município e a Câmara de Vereadores, que
transferiu ao Fundo R$ 66 milhões em julho/2014, correspondente à diferença entre o
referido imóvel e aqueles que estavam sendo incorporados ao Patrimônio do Fundo.
Para realizar a operação com o Consulado dos Estados Unidos, foi firmado o
Termo n.º 61, de 14/07/2016, tendo por objetivo a rescisão do Termo de Permuta n.º
94/2014, cabendo destacar que a Câmara não foi parte desta formalização. Em
31/10/2016, o Município e o FUNPREVI firmaram o Termo nº 94/2016, visando ajustar o
Termo nº 61/2016, por meio do qual ficou decidido que o Município designaria, no prazo de
180 dias, um imóvel à Câmara Municipal em substituição à Quadra 14B.
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Cumpre

ressaltar

que

esta

Corte,

em

decisão

tomada

no

processo

40/005488/2016, deferiu Medida Cautelar solicitada pela Câmara, suspendendo o Termo
n.º 61/2016, que rescindiu o Termo de Permuta n.º 94/2014, bem como bloqueando
qualquer negociação referente à Quadra 14B. Segundo relatório da Avaliação Atuarial de
2010, que embasou o Plano de Capitalização, deveriam ser adotados procedimentos para
dotar os ativos do Fundo de maior liquidez, sendo necessária a alienação de imóveis.
No entanto, após mais de cinco anos da vigência da Lei, considerando que o termo
de Permuta que negociou a Quadra 14B com a Câmara Municipal foi rescindido, e que a
devolução de alguns imóveis ao Município se deu pela necessidade de recursos para
pagamento da folha mensal dos benefícios previdenciários, o FUNPREVI arrecadou, de
fato, com alienação de imóveis, apenas R$ 183,7 milhões, referentes à negociação com o
Consulado Americano.
De acordo com as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do FUNPREVI,
foi baixado o valor que vinha sendo registrado no Ativo Circulante – Demais Créditos e
Valores de Curto Prazo, referente à dívida de aluguéis do Município, em função do
pagamento da mesma. É importante destacar que, conforme verificado em inspeção
realizada pela CAD e registrado nas próprias Notas Explicativas, a motivação para que o
Tesouro Municipal quitasse suas dívidas de aluguéis com o FUNPREVI, assim como a
devolução de imóveis, foi a necessidade de recursos para pagamento da folha mensal dos
benefícios previdenciários.
Abstendo-se dos aspectos jurídicos, a existência de imóveis como investimento de
um fundo previdenciário envolve uma série de variáveis que impactam sua liquidez e
solvência: custos de manutenção, pessoal qualificado, tempo necessário para execução
das operações, embaraços decorrentes da utilização dos bens públicos, momento
econômico, etc.
Dessa forma, considerando os constantes resultados negativos apurados e a
necessidade de recursos financeiros com liquidez imediata, a transferência de imóveis ao
FUNPREVI, como pagamento de dívidas ou como novas fontes de capitalização, deve ser
evitada, conforme já recomendado no Parecer Prévio de 2015, uma vez que a geração de
receitas provenientes dos mesmos, seja por alienação ou por recebimento de aluguéis,
tem se demonstrado de difícil concretização.
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4.6. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Na análise da Prestação de Contas de 2015, a CAD já alertava quanto à gravidade
da situação do FUNPREVI, destacando a ocorrência de déficits previdenciários
sucessivos, que consumiram integralmente seu estoque de disponibilidades financeiras,
demonstrando que o Plano de Capitalização implementado pela Lei 5.300/2011 não surtiu
os efeitos necessários.
Da mesma forma, foram abordados aspectos referentes ao procedimento instituído
para repasse dos royalties do petróleo pelo Decreto nº 41.149/2015, e à transferência de
imóveis para quitação de dívidas ou como forma de capitalização do Fundo, uma vez que
a geração de receitas deles decorrentes é de difícil concretização. Na mesma análise, a
CAD estimou que, no exercício de 2016, o Tesouro poderia se ver obrigado a arcar com
um repasse de aproximadamente R$ 440 milhões ao FUNPREVI, para que fosse possível
o pagamento das despesas com inativos e pensionistas.
De fato, tal cenário se concretizou, já que o Município quitou dívidas com o
Funprevi, provenientes da utilização de imóveis, no valor de R$ 124 milhões, providência
que provavelmente não adotaria caso a situação financeira do Fundo assim não exigisse.
Repassou também o montante de R$ 122 milhões pela devolução de imóveis que não
obtiveram aproveitamento econômico. Cabe ressaltar que as próprias Notas Explicativas
às Demonstrações Contábeis do FUNPREVI confirmam que a transferência de tais
valores, que somaram R$ 246 milhões, foi motivada pela insuficiência financeira para
pagamento das folhas mensais de aposentadoria e pensão.
O recebimento de R$ 183 milhões pelo Consulado Americano, em função da
venda de imóvel, e a antecipação da receita proveniente da contribuição dos servidores
ativos da administração direta referente ao mês de dezembro, que somente deveria ser
transferida em janeiro/2017, no valor de R$ 36 milhões, perfazem, junto com as receitas
mencionadas no parágrafo anterior, o montante de R$ 465 milhões, pouco superior à
necessidade de aporte estimada pela CAD.
Diante de tal cenário, esta Corte fez constar no Parecer Prévio as seguintes
Determinações e Recomendações relacionadas ao Funprevi, nenhuma delas acatada pelo
Município:
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Determinação III.1: revisão do Plano de Capitalização instituído pela Lei
5.300/2011;



Determinação III.2: fixação de proventos de aposentadoria e pensão em
observância ao disposto na Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei
Federal nº 10.887/2004 e no processo 05/005.159/2004;



Determinação

III.3: recolhimento

das

contribuições

previdenciárias incidentes sobre o abono permanência;


Recomendação IV.1: repasse dos royalties de forma mensal, e não nos
termos do Decreto nº 41.149/2015;



Recomendação IV.2: que seja evitada a transferência de imóveis para
quitação de dívidas e capitalização;



Recomendação IV.21: instituição de contribuição sobre proventos de
aposentadoria e pensão;



Recomendação IV.22: instituição de Regime Complementar de Previdência.

As implementações das Determinações III.1, III.2 e III.3, e das Recomendações
IV.1 e IV.21 trariam impactos positivos imediatos sobre a situação financeira do Funprevi.
Conforme informação da 5ª IGE de fls. 531/533, a adoção de parte das providências
propostas já resultaria em um impacto positivo anual de pelo menos R$ 236 milhões, nos
seguintes termos:
 Aplicação da Emenda Constitucional 41/2003 e da Lei Federal 10.887/2004,
apenas sobre os proventos dos servidores beneficiados pela Lei 5.623/2013
(Educação): R$ 7,2 milhões;
 Recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o abono permanência:
R$ 168 milhões;
 Contribuição sobre proventos de aposentadoria e pensão: R$ 60,91 milhões.
Conforme já exposto, a necessidade de aporte do Tesouro no exercício de 2017
pode chegar a R$ 650 milhões, razão pela qual o Município deve atentar para a
implementação das medidas determinadas e recomendadas por esta Corte, não só
visando o equacionamento dos déficits financeiro e atuarial do Funprevi, mas também
porque o não atendimento de algumas delas, em especial as três mencionadas acima,
caracterizam descumprimento de dispositivos legais.
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5. GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial Consolidado abrange a Administração Direta, nela incluído
o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas, e todas as entidades dependentes da
Administração Indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de
economia mista). As operações entre estas entidades e entre elas e a Administração
Direta são eliminadas para fins de consolidação. A Consolidação das Contas Públicas está
prevista no parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 4.320/64 e no Inciso III do art. 50
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
O Balanço Patrimonial Consolidado do Município do Rio de Janeiro tem sua
situação demonstrada da seguinte forma:
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Na análise vertical do Balanço Consolidado, observa-se que o Ativo Não Circulante
corresponde a 88,82% do Ativo Total, bem como que os grupos Passivo Circulante e
Passivo Não Circulante representam 61,84% do Total (Passivo + PL) e que 17,48% das
obrigações do Município (R$ 4,09 bilhões de R$ 23,41 bilhões) têm vencimento no Curto
Prazo.
O Município apresentou um índice de liquidez imediata de 0,55 (0,78 em 2015),
demonstrando que o Caixa e Equivalentes de Caixa, na data-base de 31/12/2016, não são
suficientes para honrar, em sua totalidade, os seus compromissos de curto prazo.
O índice de liquidez corrente apresenta o indicador de 1,03 (1,25 em 2015),
demonstrando que o Município possui R$ 1,03 de recursos a curto prazo para pagar cada
real de compromissos de curto prazo. O índice de liquidez geral apresenta um indicador de
1,01 (1,48 em 2015), representando que o Município dispõe de R$ 1,01 para honrar cada
real de exigibilidades constantes no Total do Passivo.
Na análise dos índices de liquidez observa-se uma redução da capacidade de
pagamento do Município.
Na análise horizontal do Balanço Consolidado, observa-se uma redução de R$
1,49 bilhão (40,10%) do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, ocasionada pela redução
nas contas de Aplicações Financeiras de R$ 1,52 bilhão (saldo de R$ 1,81 bilhão em 2016
e R$ 3,33 bilhões em 2015).
Foi observado também um decréscimo de R$ 15,34 bilhões (43,99%) no
Realizável a Longo Prazo, face, principalmente, a constituição de Ajuste de Perdas da
Dívida Ativa no valor de R$ 17,57 bilhões (saldo de R$ 23,58 bilhões em 2016 e R$ 6,01
bilhões em 2015).
Por último, verifica-se um acréscimo de R$ 3,29 bilhões (34,88%) no Imobilizado,
face ao aumento do saldo da conta Obras em Andamento no montante de R$ 3,04 bilhões
na Administração Direta.

5.1. ATIVO CIRCULANTE

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
113
Prestação de Contas de Governo - 2016

Processo n.º 40/001.324/2017
Data 12/04/2017

Fls

Rubrica

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 5)
primariamente para negociação ou sejam realizáveis até doze meses após a data das
demonstrações contábeis. O Ativo Circulante do Balanço Consolidado Geral encontrava-se
representado da seguinte forma:

Ao realizar a análise vertical, constata-se que 52,76% do Ativo Circulante são
representados por caixa e equivalentes de caixa, sendo que o montante de R$ 269,58
milhões está vinculado ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS. Do
montante registrado como Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (27,17% do Ativo
Circulante), o maior valor refere-se a Depósitos Judiciais (R$ 736,05 milhões).

5.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

No grupo Ativo Não Circulante são apresentados o conjunto de bens e direitos
realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis. O Ativo Não
Circulante estava composto da seguinte forma:
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O valor mais significativo se refere aos Créditos de Longo Prazo, que registra a
soma de Dívida Ativa e Empréstimos e Financiamentos Concedidos, representando
56,84% do Ativo Não Circulante. A Dívida Ativa Tributária Líquida (deduzindo a Provisão
para Perdas, no valor de R$ 23,58 bilhões) corresponde a 83,89% desse subgrupo, o que
equivale a R$ 16,38 bilhões.

5.3. PASSIVO CIRCULANTE

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
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meses após a data das demonstrações contábeis. O Passivo Circulante estava composto
da seguinte forma:

Os valores mais significativos do grupo se referem aos Fornecedores e Contas a
Pagar, representando 30,71% do saldo do grupo e às Obrigações Trabalhistas,
Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, representado 27,11%.

5.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O grupo Passivo Não Circulante apresenta as obrigações exigíveis após doze
meses da data das demonstrações contábeis. O Passivo Não Circulante estava composto
da seguinte forma:
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Constata-se que os valores mais expressivos referem-se aos Empréstimos e
Financiamentos, que representam 59,47% e Provisões a Longo Prazo, que correspondem
a 29,04%. A maior parte das obrigações de longo prazo constitui-se de empréstimos e
financiamentos, no valor de R$ 11,49 bilhões.
Do montante registrado em Provisões a Longo Prazo, 92% refere-se ao passivo
atuarial do FUNPREVI, correspondente ao valor de R$ 5,16 bilhões, que, conforme notas
explicativas às Demonstrações Contábeis do referido Fundo, diz respeito ao exercício de
2014, portanto sem atualização desde aquele exercício.

5.5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos deduzidos dos
passivos e estava composto da seguinte forma:

O valor mais significativo do grupo se refere aos Resultados Acumulados,
representando 98,20% do saldo do Patrimônio Líquido. Observa-se, na rubrica ajustes de
exercícios anteriores, entre os lançamentos efetuados, o registro de R$ 17,57 bilhões,
referente ao ajuste devedor para perdas de créditos da dívida ativa, retificando o saldo da
Dívida Ativa (Ativo Realizável a Longo Prazo) e o registro de R$ 5,75 bilhões, referente ao
ajuste credor da dívida pública renegociada, diminuindo o saldo de Empréstimos e
Financiamentos (Passivo Não Circulante).
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6. 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 n.º 4.320, art. 39, § 2º).
O estoque da Dívida Ativa Tributária do Município integrou o Balanço Patrimonial
da Administração Direta no total de R$ 40,39 bilhões e a Dívida Ativa Não Tributária
correspondeu ao montante de R$ 2,24 bilhões, sendo a Dívida Ativa total do Município de
R$ 42,64 bilhões.
Os parcelamentos apresentados no Balanço Patrimonial, com previsão de
recebimento em 2017, tiveram os seguintes montantes: R$ 428,20 milhões para a Dívida
Tributária e R$ 11,38 milhões para a Dívida Não Tributária. Tais informações mantiveram
consonância com as prestadas pela PGM.
O Ajuste de Perdas da Dívida Ativa no valor de R$ 23,56 bilhões consta como
redução do Ativo Não Circulante, resultando em uma Dívida Ativa Líquida de R$ 19,07
bilhões, em atendimento à Recomendação nº 18 dessa Corte.

118
Prestação de Contas de Governo - 2016

Processo n.º 40/001.324/2017
Data 12/04/2017

Fls

Rubrica

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 5)
6.1. ANÁLISE DO SALDO

As variações ocorridas no exercício, conforme informações contábeis, estão
demonstradas a seguir:

6.2. COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Em relação à composição do saldo da Dívida Ativa, constata-se no gráfico a seguir
que a participação mais significativa em 31/12/2016 correspondia ao ISS, com 46,99%,
seguido pelo IPTU, com 45,57%; juntas, estas espécies tributárias representaram 92,56%
dos créditos.
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6.3. DÍVIDA ATIVA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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 inter e intragovernamentais).
De acordo com o Balanço Patrimonial Consolidado de 2016, não ocorreram
lançamentos nas contas mencionadas, e, consequentemente, não houve eliminações
relativas às transações intragovernamentais da Dívida Ativa. Auditoria realizada pela CAD
constatou que as informações prestadas pela PGM à CGM não contêm as relativas à
Dívida Ativa Intragovernamental da administração indireta.
Assim, considerando que persistem os problemas na base cadastral, e que
portanto, os valores informados à CGM podem não ser fidedignos, deve ser reiterada a
Recomendação n.º 17 do Parecer Prévio de 2015.

6.4. GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA

O comportamento da receita arrecadada da Dívida Ativa, nos últimos cinco anos,
reflete a seguinte situação (valores atualizados pelo IPCA-E médio):

Observa-se que em 2016 a arrecadação alcançou o montante de R$ 860,06
milhões, superando em 12,71% a previsão orçamentária. A comparação com o exercício
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anterior aponta uma perda real de 7,39%. O exercício de 2013 ainda apresenta a maior
arrecadação no período, tendo em vista o Programa de Pagamento Incentivado (PPI).
O quadro a seguir compara nos últimos 5 (cinco) exercícios o 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
um incremento em 2013, atingindo a sua maior marca histórica em decorrência do PPI,
apresentando queda em 2014, com ligeira recuperação em 2015, tendo em vista a
implantação do Concilia-Rio. Em 2016, o aumento, tanto da receita quanto do saldo da
Dívida Ativa, não apresentou variações significativas, contribuindo para manter o
percentual sem grandes alterações.

6.5. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES DA DÍVIDA ATIVA

6.5.1. ARRECADAÇÃO JUDICIAL X AMIGÁVEL

Historicamente, a arrecadação judicial supera a amigável, tendo em 2016,
representado 64,11% do total. Entretanto, comparado ao ano anterior, houve uma redução
de R$ 107,55 milhões na arrecadação do IPTU, por via judicial, conforme informações da
PG/PDA.
Segundo informações da PG/PDA, o montante de parcelamentos com previsão de
recebimento em 2017 corresponde a R$ 439,59 milhões (registrados no Ativo Circulante),
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enquanto os parcelamentos com previsão de recebimento a partir de 2018 correspondem a
R$ 1,80 bilhão, totalizando R$ 2,24 bilhões.
6.5.2. INSCRIÇÕES – ISS E IPTU

O quadro a seguir apresenta os valores inscritos de ISS e IPTU no período de
2012 a 2016. Cabe ressaltar que foram considerados os valores efetivos das inscrições
extraídos do sistema da Dívida Ativa da PGM. Destaca-se a redução na inscrição tanto do
IPTU quanto do ISS, de 18,24% e 44,56% respectivamente, quando comparado a 2015.

6.5.3. BAIXAS DE INSCRIÇÕES

O quadro a seguir apresenta a composição dos valores referentes às baixas da
Dívida Ativa.

Conforme se observa, os cancelamentos efetuados durante o exercício de 2016
representam 78,31% das baixas da Dívida Ativa, a maior proporção de cancelamentos no
período analisado, com um aumento de 210% em relação a 2015.
Auditoria realizada pela CAD constatou que, no exercício de 2016, decisões
judiciais, apenas relativas ao reconhecimento de prescrição quinquenal, resultaram no
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cancelamento de R$ 49,24 milhões em créditos do Município inscritos em Dívida Ativa,
conforme quadro a seguir.

Tais cancelamentos decorreram de falhas da PGM no tocante à sua atribuição de
cobrança judicial de tais valores, materializadas especialmente em Decisões Judiciais
declaratórias de prescrição, amparadas na inércia e na morosidade do Município no que
diz respeito às providências necessárias, seja para o ajuizamento das ações, seja para o
devido andamento daquelas já ajuizadas. Tal morosidade acarreta perda de arrecadação
de quantias relevantes para o Município, cabendo ressaltar que o tema já foi tratado em
auditorias da CAD.
A Auditoria da CAD na Dívida Ativa referente ao exercício de 2016 também
constatou que o saldo atualizado referente às Certidões Não Ajuizadas e inscritas há mais
de 5 anos totaliza um montante de R$ 1,71 bilhão. Ressalta-se que a falta de ajuizamento
de tais créditos já podem ensejar o reconhecimento da prescrição quinquenal.
A seguir, é apresentado o montante das CDA’s não ajuizadas ao longo dos anos:

Desta forma, a CAD sugere que seja recomendado à PGM, na qualidade de órgão
responsável pela cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa, nos termos do inciso V
do art. 6º da Lei Complementar nº 132/2013, que adote medidas visando maior controle
dos prazos prescricionais de tais créditos e maior agilidade nas providências necessárias
junto ao Poder Judiciário, a fim de que sejam minimizados os riscos de cancelamentos
decretados no curso das execuções fiscais.
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6.5.4. COMPOSIÇÃO DO SALDO – POR DEVEDORES

A CAD, na auditoria realizada em março de 2017 na PGM, solicitou a relação dos
15 maiores devedores do IPTU (por inscrição imobiliária) e da Dívida Avulsa (ISS) do
Município, ajuizados e não ajuizados, tendo sido apresentada a seguinte situação:

A análise das listagens apresentadas indica que os 15 maiores devedores de IPTU
e de ISS perfazem um total de R$ 12,80 bilhões, correspondendo a 30,02% do montante
de R$ 42,64 bilhões evidenciados como Dívida Ativa no Balanço Patrimonial Consolidado
do Município.
Cabe destacar que os valores referentes às inscrições imobiliárias n.ºs 08525669 e
05856711 (Espólio de Abílio Soares de Souza) totalizam R$ 4,27 bilhões, ou 21,98% do
total da Dívida Ativa a título de IPTU no Balanço Patrimonial (R$ 19,43 bilhões). Já em
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relação ao ISS, o valor de R$ 7,62 bilhões dos 15 maiores devedores corresponde a
38,02% do total da Dívida Ativa a título de ISS no Balanço Patrimonial (R$ 20,04 bilhões).

7. ENDIVIDAMENTO

Ao final do exercício 2016, o endividamento total do Município atingiu o montante
de R$ 23,41 bilhões. O quadro a seguir detalha os principais itens que compõem o
endividamento do Município:

Com participação de 52% do endividamento total, a dívida contratual sofreu uma
redução de aproximadamente 27% no ano de 2016 que, em valores absolutos, equivalem
a R$ 4,44 bilhões. Resumidamente, a variação foi ocasionada pelos seguintes fatores:
 redução de R$ 5,78 bilhões do saldo devedor da dívida renegociada com a
União, fruto da concessão de desconto de que trata o art. 3.º da Lei
Complementar Federal n.º 148/2014, mediante celebração do 4.º Termo
Aditivo ao Contrato de Refinanciamento da Dívida, assinado em 22 de
setembro de 2016;
 redução de R$ 717,01 milhões do saldo devedor do contrato de
reestruturação da dívida, negociado com o BIRD (7942-BR), ocasionada pela
variação cambial no período. Analisando a taxa de câmbio nos últimos
exercícios, verifica-se que, após um longo período de desvalorização do real
frente à moeda norte-americana, houve uma inversão dessa trajetória em
2016, influenciada pela mudança no cenário político interno e outros fatores
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internacionais. O dólar, cuja cotação em 31/12/2015 foi de R$ 3,9048,
encerrou o ano de 2016 cotado a R$ 3,2591, representando uma queda de
16,54%;
 celebração, em 26/1/2016, do contrato de financiamento n.º 16.2.0033.1 com
o BNDES, destinado à implantação do corredor BRT Transolímpica e da
extensão da Via Expressa do Porto Maravilha, num valor de R$ 800 milhões.
Ressalta-se que a totalidade dos recursos foi liberada no ano e que a
amortização só iniciará em 15/9/2019;
 celebração, em 9/11/2016, dos contratos de financiamento n.º 16.2.0645.1 e
16.2.0646.1 com o BNDES, com vistas à implementação de melhorias na
infraestrutura viária e urbana da cidade, tais como a ampliação do Parque
Madureira e requalificação de 43 bairros no âmbito do projeto Bairro
Maravilha, implantação dos terminais rodoviários do Alvorada, Marechal
Fontenelle, Jardim Oceânico e Deodoro, apoio ao aporte público do Contrato
de PPP referente à implantação do VLT e apoio financeiro aos reajustes dos
contratos relativos à duplicação do Elevado das Bandeiras, ao entorno do
Engenhão e Parque Olímpico e à ligação do BRT Transolímpica ao BRT
Transbrasil. Os ingressos no ano somaram R$ 568,26 milhões, sendo que as
amortizações iniciarão somente em 15/12/2018 (subcréditos A e C do
contrato 16.2.0645.1 e subcrédito A do contrato 16.2.0646.1) e 15/11/2019
(subcréditos B dos contratos 16.2.0645.1 e 16.2.0646.1);
 novas das liberações, que somaram R$ 356,27 milhões no ano, relativas ao
contrato de financiamento n.º 398.460-88, celebrado com a CEF com vistas à
execução do projeto BRT Transbrasil, ocasionando um aumento do saldo
devedor com esta instituição, uma vez que as amortizações só iniciarão em
13/5/2017;
 novas liberações, num montante de R$ 237,05 milhões, relativas ao contrato
de financiamento n.º 14.2.0269.1 com o BNDES, destinado à implantação do
corredor BRT Transoeste e Transolímpico (subcrédito A) e à duplicação do
Elevado das Bandeiras, dentre outros (subcréditos B e C). Ressalta-se que
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as amortizações só iniciarão em 15/7/2017 para os subcréditos A e B e
15/6/2018 para o subcrédito C;
 novas liberações (R$ 209,80 milhões) da CEF relativas aos contratos de
financiamento Pró-Transporte, cujas amortizações só iniciarão em 2018.

Em relação à dívida renegociada com o Governo Federal, houve um decréscimo o
saldo devedor em 88,5%, passando de R$ 6,53 bilhões em 2015 para R$ 747,66 milhões
ao final de 2016. Dada a relevância da dívida e as alterações ocorridas no ano, serão
detalhados, a seguir, o seu histórico, os novos critérios de indexação da dívida
estabelecidos na Lei Complementar no. 148/2014, bem como as disposições contidas no
Termo de Convalidação de Valores e no 4.º Termo Aditivo ao Contrato de Refinanciamento
da Dívida, ambos celebrados em 2016.

7.1. PROVISÕES

As provisões contabilizadas nas empresas e sociedades de economia mista, em
2016, no valor de R$ 622,30 milhões, representam 91,43% das provisões totais de R$
680,63 milhões, registradas no Balanço Patrimonial Consolidado. No relatório da CAD, à fl.
744, há um quadro com algumas informações econômicas e patrimoniais de maior
relevância das referidas empresas.
Nele consta que a Dívida Total registrada nos Balanços Patrimoniais das empresas
foi de R$ 1,68 bilhões, o que representa 187,58% do Ativo Total contabilizado (Grau de
Endividamento Total24), cujo saldo foi de R$ 896 milhões. Considerando a dependência
financeira em relação ao Tesouro Municipal, poderá ocorrer um ônus a ser suportado pelo
Tesouro Municipal, na ordem de R$ 784,63 milhões, haja vista o Passivo Total a
Descoberto em 31/12/2016.
O perfil da dívida total está representado da seguinte forma: 62,35% das dívidas
totais das empresas estão classificadas no Passivo Circulante (curto prazo) e 37,65%
registradas no Passivo Não Circulante (longo prazo), o que representa que no prazo de
aproximadamente 1 (um) ano as empresas teriam de captar recursos para quitar 62,35%
das dívidas totais, ou seja, aproximadamente R$ 1,05 bilhão.
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O montante total das Provisões de curto e longo prazo contabilizadas no Balanço
Patrimonial teve um aumento no exercício de 2016, passando de R$ 614 milhões no
exercício de 2015, para R$ 622,30 milhões, configurando um acréscimo de R$ 8,30
milhões.
Em vista das informações apresentadas, cabe ressaltar que o principal aspecto
relacionado às empresas municipais continua sendo o alto índice de endividamento, em
especial no curto prazo.
7.2. DÍVIDA CONTRATUAL – RENEGOCIADA

Por meio da Lei n.º 9.496/1997 e a Medida Provisória n.º 2.185-35/2001, a União
assumiu as dívidas dos entes federativos e as refinanciou a uma taxa de IGP-DI mais juros
de 6% a 9% ao ano.
Neste sentido, o Município do Rio de Janeiro firmou, em 1/7/1999, contrato de
confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas com a
União, cujo valor inicial da dívida era de R$ 2,65 bilhões, a serem pagos em 360
prestações mensais (30 anos), com atualização monetária pelo IGP-DI mais juros nominais
de 9% ao ano.
Ainda, por meio dos recursos provenientes do contrato de financiamento n.º 7942BR, celebrado com o Banco Mundial, o Município procedeu amortização extraordinária de
20% do saldo devedor, entre o período de agosto de 2010 e novembro de 2011, se
beneficiando da redução da taxa de juros de 9% para 6% ao ano.
Em que pesem as amortizações mensais e a redução da taxa de juros, a dívida
refinanciada do Município do Rio de Janeiro saltou dos R$ 2,65 bilhões em 1999 para
pouco mais de R$ 6,18 bilhões em 2014, representando um aumento de mais de 132% em
31 de dezembro de 2014, época em que foi promulgada a Lei Complementar n.º 148/2014.

7.2.1. LEI COMPLEMENTAR N.º 148/2014

Cumpre assinalar que, em 25/11/2014, foi sancionada a Lei Complementar n.º 148
que autorizou a União a adotar nos contratos de refinanciamento de dívidas, a partir de 1.o
de janeiro de 2013, taxa de juros de 4% a.a., acrescida de atualização pelo IPCA – Índice
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de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, limitados à taxa SELIC. A mesma Lei ainda
dispôs acerca da concessão de desconto sobre o saldo devedor em valor igual à diferença
entre o saldo existente em 1.º de janeiro de 2013 e o saldo que se apuraria quando
utilizada a taxa SELIC (em lugar do IGP-DI + 6% a 9% a.a.) desde a assinatura do
contrato.
Ante a ausência de regulamentação da Lei Complementar n.º 148/2014, que
impede a sua aplicabilidade, e a omissão da União em efetivar o recálculo do
refinanciamento da dívida e o consequente aditamento contratual, o Município do Rio de
Janeiro ingressou na Justiça Federal, em 23/3/2015, requerendo a expedição de depósito
judicial no valor de R$ 29,07 milhões referente à quitação do saldo devedor da dívida nos
moldes estabelecidos na Lei Complementar n.º 148/2014. O Juiz Federal Titular da 30.a
Vara Federal do Rio de Janeiro deferiu a antecipação de tutela, autorizando o depósito
judicial do valor correspondente à quitação do saldo devedor. A União interpôs agravo de
instrumento contra a decisão, que foi indeferido pelo TRF da 2.ª Região. O Município do
Rio de Janeiro procedeu o pagamento em juízo do saldo devedor calculado em 24/3/2015.
Em seguida, foi firmado acordo entre a União e o Município do Rio de Janeiro no
sentido de se manter o pagamento em juízo das prestações, nos moldes do contrato de
refinanciamento da dívida, até a data da publicação da regulamentação da Lei
Complementar n.º 148/2014. O Município se comprometeu, ainda, a complementar o
depósito judicial que já havia realizado, de forma a alcançar o valor da prestação sob os
critérios antigos, o que foi feito em 10/4/2015. Estabeleceu-se que, se a União não
editasse a regulamentação da Lei Complementar até o prazo estipulado, ou se o
aditamento contratual não fosse efetivado no prazo acordado, o Município ficaria
autorizado a levantar, de imediato, o total do saldo dos depósitos judiciais efetuados a
partir do acordo e a União se absteria da dívida do Município calculada na forma da LC
148/2014 e que nada mais reclamaria do Município a esse respeito.
Com o acordo judicial, o juiz federal suspendeu o curso do processo.
Em 5/8/2015, foi sancionada a Lei Complementar n.º 151 que alterou a redação do
caput dos art. 2.º e 3.º da Lei Complementar n.º 148/2014 e, ainda, incluiu o parágrafo
único do art. 4.º da mesma lei, explicitando que a União teria até o dia 31/1/2016 para
promover os aditivos contratuais, independentemente de regulamentação da lei
complementar.
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A União, por meio do Decreto n.º 8.616, de 29/12/2015, regulamentou as
disposições contidas na Lei Complementar n.º 148/2014. Em seu art. 2.º, § 1.º, III, o
Decreto estabelece que, previamente à celebração do termo aditivo, será firmado com o
agente financeiro da União responsável pelo contrato o Termo de Convalidação de
Valores, “por meio do qual deverão ser declarados a certeza, a liquidez e o montante do
saldo devedor remanescente do contrato a ser aditado”. O Decreto estabelece as fórmulas
para o recálculo das dívidas pelos novos encargos, bem como as metodologias de cálculo
da atualização monetária e dos juros remuneratórios.
Em 14/1/2016, o Banco do Brasil, agente financeiro do contrato, enviou ao Prefeito
Eduardo Paes o Ofício n.º 2015/0088 contendo demonstrativos do reprocessamento da
dívida do Município do Rio de Janeiro, nos termos da LC n.º 148/2014, que indicavam um
saldo devedor de R$ 69,2 milhões na data de 1/11/2015.
Já em 26/1/2016, o Banco do Brasil enviou o Ofício n.º 2016/0142 endereçado ao
Secretário Municipal de Fazenda, informando que se fez necessária revisão dos cálculos
da dívida do Município, tendo em vista as novas orientações da STN. Em função da
substituição dos encargos financeiros previstos no contrato pela taxa Selic acrescida de
juros moratórios de 1% a.a., desde a venda da folha (outubro de 2006) até 1/1/2013, foi
apresentado novo saldo devedor de R$ 748,89 milhões na data de 1/11/2015.
Diante da discrepância de valores para o saldo devedor apresentados pelo Banco
do Brasil em janeiro de 2016, o Município do Rio de Janeiro peticionou na ação ordinária
0027483-11.2015.402.5101 requerendo “o regular prosseguimento do feito para que seja
ao final julgado procedente com a declaração de quitação do contrato de refinanciamento
objeto desta ação com o valor do depósito inicial realizado, ou, por mera hipótese, caso
seja apurado eventual resíduo necessário à quitação, que o Município seja autorizado a
continuar o pagamento das parcelas de refinanciamento, já calculadas na forma da LC
148/2014, sem a incidência de qualquer penalidade”. O Município requereu, ainda, a
expedição do mandado de levantamento do saldo de depósito judicial, excluindo o
depósito inicial de R$ 29,07 milhões.
Na decisão, o juiz, em 1/2/2016, deferiu a expedição de mandado de levantamento
do saldo total da conta de depósito judicial, a favor do Município, excluindo-se o valor do
depósito inicial de R$ 29,07 milhões, acrescido da remuneração calculada sobre este valor
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pelo banco depositário para crédito na conta corrente do Município do Rio de Janeiro no
Banco do Brasil.
A União opôs embargos de declaração, aos quais foi negado provimento, uma vez
que o juiz entendeu que não havia omissão na decisão e que a União pretendia, na
verdade, a modificação do julgado. Em 1/1/2016, a União juntou demonstrativos do cálculo
da dívida do Município que apontam um saldo devedor de R$ 716,76 milhões, e, em
março, solicitou a conversão em renda dos R$ 29 milhões depositados pelo Município
inicialmente, acrescido da remuneração calculada sobre este valor pelo banco depositário.
A solicitação foi deferida e R$ 34,4 milhões foram levantados em favor da União em
02/08/2016.
Em abril de 2016, o Município do Rio de Janeiro em réplica aos demonstrativos de
cálculo da dívida juntados no processo, com reiteração do pedido em julho de 2016,
solicitou a produção de prova pericial contábil, a fim de que fosse calculado o saldo
devedor da dívida, se existente, sob os critérios da Lei Complementar n.º 148/2014, no
entanto, em 11 de agosto de 2016, o Termo de Convalidação de Valores foi assinado com
a União, considerando o saldo devedor de R$ 773,86 milhões, sendo este saldo abatido
pelo valor do levantamento do depósito judicial de R$ 34,4 milhões, totalizando R$ 739,44
milhões, posição de agosto de 2016.
Consta no Ofício F/SUBTM n.º 35, de 5/9/2016 relato acerca da análise da
Procuradoria Geral do Município- PGM quanto aos riscos relevantes para o Município no
âmbito do judiciário considerando as divergências do saldo da dívida entre as partes e a
manifestação

da

Procuradoria-Geral

da

Fazenda

Nacional

–

PGFN

(Parecer

PGFN/CAF/n.º 777/2016). Informa, ainda, que ponderando as análises e o expressivo
desconto no saldo devedor, mesmo com as divergências de saldos, o Prefeito autorizou os
procedimentos para a assinatura do Termo de Convalidação de Valores e do Termo
Aditivo ao Contrato de Refinanciamento da Dívida com a União conforme disposto nas Leis
Complementares n.º 148/2014 e n.º 151/2015.
Assim, em 9 de setembro de 2016, o Município, nos autos do processo, solicitou a
extinção do processo sem resolução do mérito e em 22 de setembro de 2016, assinou com
a União o 4.o Termo Aditivo ao Contrato de Refinanciamento da Dívida. Em 30/11/2016, o
processo foi julgado extinto, sem julgamento do mérito.
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7.2.1.1. CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO

O aditivo ao Contrato de Refinanciamento da Dívida com a União, nos moldes das
Leis Complementares n.º 148/2014 e n.º 151/2015, foi celebrado em setembro de 2016 e
nele o Município do Rio de Janeiro confessa devedor de R$ 747,65 milhões, apurado na
forma do Termo de Convalidação de Valores atualizado para o mês de setembro de 2016.
A celebração do Termo Aditivo ficou condicionada à desistência, formalizada pelo
Município, de forma irrevogável da Ação n.º 0027483-11.2015.4.02.5101 e à renúncia ao
direito de discutir o seu objeto judicialmente. O Munícipio ficou responsável pelo
pagamento, em parcela única, de Taxa de Recálculo e Aditamento, no valor de R$ 471,72
mil, em consequência das alterações promovidas pela Lei Complementar n.º 148/2014 e
pela regulamentação disposta no Decreto n.º 8.616/2015. Com a assinatura do Termo
Aditivo, também ficou mantido o pagamento de comissão de administração ao agente
financeiro pelos serviços de acompanhamento e controle do contrato de refinanciamento.
Desde a celebração do Termo Aditivo, o Município do Rio de Janeiro passou a
pagar o refinanciamento da dívida normalmente considerando o novo saldo devedor. As
demais condições como prazo para amortizações, pagamentos de juros e comissões não
foram alterados pelo Termo Aditivo.

7.3. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

As análises da evolução do endividamento contraído pelo Município consideram os
valores da dívida consolidada de 2016 fixos e os valores dos demais exercícios
atualizados com base no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) do
período. A evolução do montante e composição detalhada da Dívida Consolidada nos
últimos 5 exercícios é apresentada no Quadro e Gráfico a seguir:
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Observa-se que, na composição da dívida consolidada municipal, as operações de
créditos

da

Administração

Direta

correspondem

à

maioria

do

endividamento,

representando 83% da dívida total que, em 31/12/2016, era de R$ 14,26 bilhões. É
possível verificar que a trajetória de crescimento da dívida consolidada acima da inflação,
observada nos últimos exercícios, não se manteve em 2016. A redução da dívida
consolidada em cerca de 25% deu-se em função do recálculo do saldo devedor da dívida
renegociada com a União, constante do Termo de Convalidação de Valores e do 4.º Termo
Aditivo, celebrados em 2016, conforme já detalhado no item 7.2.
Considerando a relevância das operações de créditos na dívida consolidada, podese visualizar no gráfico seguinte sua composição no quinquênio 2012 a 2016 por objeto
contratual, destacando-se a evolução do saldo devedor das operações de créditos de
estruturação de transporte e mobilidade urbana, cuja representatividade no saldo devedor
das operações de crédito que era de 5%, em 2012, subiu para 52%, em 2016.

Em 2016, o endividamento com mobilidade urbana alcançou R$ 6,14 bilhões em
valores absolutos. O seu aumento expressivo nos últimos 5 exercícios decorre de políticas
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de urbanização e reestruturação viária, vinculadas às necessidades impostas pela
realização de grandes eventos esportivos de nível internacional, a Copa do Mundo de
Futebol em 2014 e as Olimpíadas de 2016.

7.4. RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Verifica-se, a partir do quadro a seguir, que o saldo dos restos a pagar em 31 de
dezembro de 2016, que inclui os restos a pagar de exercícios anteriores e os inscritos em
2016, era de R$ 1,68 bilhão. Destaca-se o Poder Executivo, cujos valores respondem por
96,63% do total dos valores inscritos em Restos a Pagar, sendo cerca de 56% proveniente
da Administração Direta e 40% da Administração Indireta.
Os Restos a Pagar Processados (RPP), isto é, aqueles cujo estágio de liquidação
já foi percorrido, participam com 87,76% 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.

Por outro lado, embora o quadro anterior demonstre um saldo dos Restos a Pagar
Não Processados de apenas R$ 205,48 milhões, o relatório de auditoria CGM n.º 10/2017,
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elaborado conforme determinado pelo Decreto Rio n.º 42.793/2017, aponta um valor de R$
563,94 milhões de despesas não liquidadas, porém incorridas e não inscritas em Restos a
Pagar Não Processados.

7.5. 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:

Com base no quadro apresentado anteriormente, pode-se afirmar que:
 O percentual de empenho da dívida, comparado com a despesa autorizada,
foi equivalente a 99,96% nos Programas de Trabalho das dívidas interna,
externa e renegociada;
 Dos R$ 831,72 milhões pagos no exercício de 2016, R$ 518,66 milhões
referem-se a juros, R$ 296,32 milhões a amortizações e R$ 43,74 milhões a
outros encargos sobre a dívida;
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 Os dispêndios com a dívida em 2016 estão segregados da seguinte forma:
61,66% referem-se à dívida interna, 34,99% à dívida externa e 3,35% à
dívida renegociada. Ressalta-se que integram o grupo dívida externa os
dispêndios com o contrato de financiamento n.º 7942-BR celebrado com o
Banco Mundial visando à reestruturação da dívida renegociada que, ao longo
do exercício de 2015, somaram R$ 182,79 milhões, sendo R$ 128,30 milhões
relativos a juros e R$ 54,49 milhões a amortizações.
7.6. “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, conforme dados a seguir:

As receitas de operações de crédito foram inferiores às despesas de capital,
atendendo, assim, ao dispositivo mencionado.

7.7. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM RELAÇÃO À RCL

A Resolução n.º 43/20012 do Senado estabeleceu os limites para as Operações de
Crédito, sendo os dados divulgados no Anexo 4 do Relatório de Gestão Fiscal, conforme
sintetizado a seguir:
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As operações de crédito sujeitas ao limite corresponderam a 11,21% da Receita
Corrente Líquida, abaixo, portanto, do limite de comprometimento (16% da RCL)
estabelecido pelo art. 7.o da Resolução n.º 43/2001 do Senado.
Também 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 2015,
cujo limite é definido em 7% da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 10 da
Resolução do Senado n.º 43/200127.
A comparação entre os valores das operações de créditos internas e externas,
realizadas pelo Município entre os exercícios de 2013 e 2016, resulta em um aumento
nominal de R$ 2,06 bilhões, o que corresponde a uma variação percentual de 897,32%,
conforme detalhado no quadro a seguir:

7.8. OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO

A Resolução n.º 43/2001 do Senado Federal, em seu artigo 15, veda a contratação
de operação de crédito nos últimos 120 dias do mandato do Chefe do Poder Executivo do
Estado, Distrito Federal ou Município.
O Município do Rio de Janeiro, em 9/11/2016, celebrou com o BNDES os
seguintes contratos de financiamento:
 Contrato

de

financiamento

n.º

16.2.0645.1,

num

montante

de

R$

717.297.947,32, destinado à implantação de melhorias na infraestrutura viária
e urbana, previstos na Matriz de Responsabilidade do Legado, no âmbito do
Plano de Políticas Públicas da Autoridade Pública Olímpica;
 Contrato

de

financiamento

n.º

16.2.0646.1,

num

montante

de

R$

82.702.052,68, destinado ao apoio financeiro a reajustes dos contratos de
duplicação do Elevado das Bandeiras, do Entorno do Engenhão, do Entorno
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do Parque Olímpico e da Ligação BRT Transolímpica – Transbrasil, previstos
na Matriz de Responsabilidade do Legado, no âmbito do Plano de Políticas
Públicas da Autoridade Pública Olímpica.
Em consulta ao Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e
Garantias da União, Estados e Municípios – SADIPEM, verificou-se que o parecer da STN
acerca do cumprimento dos limites e condições necessárias para contratação da operação
de crédito menciona que “a documentação apresentada pelo Ente demonstra a destinação
dos recursos desse pleito a projetos de infraestrutura associados aos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos Rio 2016”. Sendo assim, tais financiamentos enquadram-se na exceção
contida no art. 15, § 1.º, III da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001.
Já, em 28/12/2016, o Município do Rio de Janeiro e o BNDES firmaram o contrato
de financiamento n.º 16.2.0744.1, num montante de R$ 45.240.000,00, com vistas a apoiar
ações de modernização nas áreas administrativa e tributária.
Em que pese a contratação ter ocorrido no período de vedação, constatou-se, em
consulta ao SADIPEM, que a autorização do Ministério da Fazenda deu-se em momento
anterior aos 120 dias do final do mandato, figurando como exceção contida no art.15, § 1.º,
II da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001.

7.9. GARANTIA DE VALORES

A Resolução n.º 43/2001 do Senado Federal estabelece, em seu art. 9.º, 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 (fl. 32v.), no qual se observa que não houve saldo de
garantias concedidas pelo Município durante o exercício de 2016.

7.10. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Nos termos da LRF, a dívida consolidada corresponde ao montante total, apurado
sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude
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de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para
amortização em prazo superior a 12 meses ou de prazo inferior a 12 meses cujas receitas
tenham constado do orçamento. Equipara-se à operação de crédito a assunção, o
reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sendo que, para fins de
cálculo dos limites estabelecidos pela legislação (LRF, Resoluções e Portarias do Senado
e da Secretaria do Tesouro Nacional), integram a dívida consolidada os precatórios
judiciais não pagos durante a execução do orçamento. Eventuais garantias concedidas
(bem como suas contragarantias) e o estoque de precatórios anteriores a 5 de maio de
2000 não compõem a dívida consolidada.
O inciso II do art. 3.º da Resolução n.º 40/2001 do Senado estabelece que o
montante da dívida consolidada líquida (dívida pública consolidada deduzidas as
disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros) dos
municípios não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente
líquida.
A seguir é apresentado o cálculo da Dívida Consolidada Líquida apurado pelo
Poder Executivo, bem como os valores do Regime Previdenciário, que devem ser
demonstrados de forma separada:

Observa-se que a Dívida Consolidada Líquida representou 64,73% da Receita
Corrente Líquida, cumprindo o limite estabelecido no inciso II do art. 3.o da Resolução n.º
40/2001 do Senado Federal. O montante de R$ 14,26 bilhões da Dívida Consolidada é
composto conforme a seguir:
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A seguir, é apresentado um quadro da dívida consolidada nos exercícios de 2015
e 2016, evidenciando as variações ocorridas:

Verifica-se que ao longo de 2016 houve um decréscimo de 19,22% da dívida
consolidada, correspondente a R$ 3,39 bilhões em valores nominais, em decorrência,
principalmente, da redução do saldo do refinanciamento da dívida municipal com a União,
cuja análise consta no subitem 8.2.

7.11. LIMITE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA

O inciso II do art. 7.º da Resolução do Senado n.º 43/2001 fixa o limite para o
comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada
em 11,50% da receita corrente líquida. Os § 4.º e 6.º do mesmo artigo, com a redação
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dada pela Resolução do Senado n.º 36/2009, fixam a metodologia para o cálculo do
comprometimento.
O quadro apresentado na presente Prestação de Contas (item 3.6, fl. 48), validado
por meio de auditoria realizada pela CAD, apurou como média de comprometimento com o
serviço da dívida para o período 2016/2027 a proporção de 6,93% da RCL, inferior,
portanto, ao limite máximo de 11,50%, conforme detalhado a seguir:

Destaca-se um decréscimo do percentual de comprometimento quando comparado
aos 8,55% calculado no exercício anterior, fruto da celebração do 4º termo aditivo ao
contrato de refinanciamento da dívida com a União, que concedeu desconto sobre o saldo
devedor após adoção de novos encargos, conforme disposições contidas na Lei
Complementar Federal n.º 148/2014.
Por fim, ressalta-se que, em 29/3/2016, foi publicada nova versão do MIP
(2017.3.10.w), alterando o fator de atualização para 1,0111783149, já considerando a
publicação do PIB 2016. Caso tivesse sido utilizado esse fator para a projeção da RCL, o
percentual médio de comprometimento com o serviço da dívida subiria para 7,27%, ainda
inferior ao limite de 11,50%.
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7.12. 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).
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
sequencial no período de 2 de julho do ano anterior a 1.o 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 oficiadas o controle quanto à totalidade e
sequência 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.
7.12.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PRECATÓRIOS 2016

Com base no quadro seguinte, resta evidenciado que foram empenhados 94,24%
do fixado, tendo sido efetivamente pagos 99,77% do total empenhado.
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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 2016, as demonstrações contábeis apresentavam um valor
de R$ 134,87 milhões à conta de precatórios judiciais. A seguir está especificada a
responsabilidade pelo pagamento de precatórios por Entidade de Direito Público Municipal:
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7.12.2. PARCELAMENTO E COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS

O parcelamento de precatórios tem fundamento na Emenda Constitucional n.º
62/2009, de 9/12/2009. 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 total de precatórios parcelados vigentes encontra-se discriminado na tabela a
seguir:

Cabe ressaltar que de acordo com o processo n.º 11/520.736/2016, o precatório
n.º 2015.02575-2 em favor da Telemar Norte Leste S/A, cujo valor atualizado é de R$ 56,4
milhões, foi parcialmente compensado com créditos inscritos em dívida ativa no valor de
R$ 26,3 milhões (R$ 25,8 milhões em IPTU/Taxa de Coleta de Lixo e R$ 550 mil em
multas administrativas), conforme acordo firmado com o Município do Rio de Janeiro,
restando um saldo do precatório no valor de R$ 30,1 milhões a ser compensado com
créditos de IPTU e ISS vincendos lançados pela Secretaria Municipal de Fazenda.

8. GESTÃO FISCAL

A Lei de Responsabilidade Fiscal objetiva a responsabilidade na gestão fiscal, a
partir do momento em que se exige ações planejadas e transparentes, que previnam riscos
e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Para tanto, a LRF
prevê o cumprimento de metas fiscais, a obediência a limites e restringe o crescimento da
despesa.
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8.1. CENÁRIO ECONÔMICO

Ao longo dos últimos anos, o Brasil vem enfrentando um agravamento da crise
econômica, que culminou em uma recessão histórica, com recuo do Produto Interno Bruto
– PIB por dois anos consecutivos. Nos gráficos abaixo, relacionados ao crescimento do
PIB, variação do IPCA-E e taxa de desemprego, é possível constatar o complexo momento
passado pelo País.
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8.1.1. INDICADORES ECONÔMICOS NA LOA 2016
A Lei Municipal n.º 6.045/2016 – Lei Orçamentária Anual de 2016, cujo projeto de
lei foi elaborado em meados de 2015, trouxe a atualização do Anexo de Metas Fiscais para
2016, em que consta a informação de que para o cálculo das estimativas das metas
anuais,

foram

consideradas

as

seguintes

expectativas

para

os

indicadores

macroeconômicos:

Em que pesem as incertezas políticas enfrentadas em 2016 e a deterioração dos
indicadores econômicos, o que fez reduzir continuamente as expectativas de mercado, já
era sabido, no início do ano, que não se concretizariam tais estimativas efetuadas quando
da elaboração do projeto de lei orçamentária. A tabela, a seguir, compara a estimativa dos
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indicadores econômicos utilizada na LOA 2016 com a expectativa de mercado ao longo do
ano, e com os valores efetivamente apurados após o encerramento do ano.

Conforme observado acima, em 4/1/2016 já se previa uma retração do PIB de
2,95%, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central, ao passo que as estimativas de
receitas e metas fiscais foram elaboradas considerando um incremento do PIB de 0,70%.
Já, em 30/3/2016, data da publicação do RREO do 1º bimestre, a expectativa de mercado
era de 3,71% negativos, muito próxima ao recuo de 3,6% apurado pelo IBGE. Quanto à
taxa de inflação, a expectativa de mercado para o IPCA-E em 4/1/2016 era de 6,41% a.a.,
também próxima aos 6,58% acumulados ao longo de 2016.

8.2. EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

8.2.1. CUMPRIMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Em cumprimento ao art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo,
por meio da Deliberação CPFGF nº 516 de 4/2/2016, divulgou o desdobramento das
receitas previstas para 2016 em metas bimestrais de arrecadação. Os quadros a seguir
comparam o montante arrecadado em cada bimestre com as respectivas metas de
arrecadação:
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Observa-se que, à exceção do 2º bimestre, houve queda de receita em todos os
demais bimestres de 2016. Conforme destacado no quadro, a insuficiência de arrecadação
foi mais relevante nos grupos Receita Tributária, Receita Patrimonial, Transferências
Correntes e Alienação de Bens.
Em relação à Receita Tributária, houve insuficiência de arrecadação entre o 1º e 5º
bimestres do ano, notadamente na receita de ISS, cuja arrecadação de R$ 5,51 bilhões
correspondeu a 87,19% dos R$ 6,32 bilhões previstos.
Quanto à Receita Patrimonial, a insuficiência de arrecadação se deu a partir do 2º
bimestre do ano, destacando o baixo desempenho nos dois últimos bimestres. Ressalta-se
que a estimativa de R$ 412,22 milhões para receitas de concessões e permissões estava
em um patamar muito superior ao histórico de arrecadação nos últimos anos (R$ 95,43
milhões em 2014, R$ 141,51 milhões em 2015 e R$ 113,48 milhões em 2016).
No que tange ao comportamento das transferências correntes, observa-se uma
insuficiência de arrecadação em todos os bimestres, em especial nos três últimos,
influência da transferência da cota-parte do ICMS, cuja quebra de receita foi de R$ 524,35
milhões em valores absolutos. Nesse sentido, ressalta-se que a meta da transferência de
ICMS para o 6º bimestre (R$ 645,80 milhões) era muito superior ao histórico de
arrecadação desse bimestre nos últimos anos (R$ 308,75 milhões em 2014, R$ 340,78
milhões em 2015 e R$ 307,68 milhões), o que sinalizava ao gestor desde o princípio do
ano que a estimativa não se concretizaria, especialmente em um momento de retração da
arrecadação estadual.
Em relação à receita de alienação de bens, cuja previsão de ingresso dos R$
987,77 milhões era basicamente nos últimos 2 bimestres, verifica-se que o montante
auferido na alienação de imóveis do Tesouro (R$ 58,40 milhões) foi muito inferior à
estimativa de R$ 413,20 milhões. Ainda, não foi concretizada a alienação de bens móveis
intangíveis, estimada em R$ 300 milhões.
Analisando o cumprimento das metas de arrecadação por fonte de recursos,
observa-se que a quebra de receita se deu notadamente na fonte 100 – ordinários não
vinculados, num montante de R$ 2,01 bilhões. Conforme demonstrado no Gráfico a seguir,
o descolamento da meta iniciou no 3º bimestre, ampliando a diferença a cada bimestre.

149
Prestação de Contas de Governo - 2016

Processo n.º 40/001.324/2017
Data 12/04/2017

Fls

Rubrica

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 5)

Em relação à Receita Corrente Líquida – RCL, parâmetro utilizado para apuração
de limites legais, tais como Despesa com Pessoal, Dívida Consolidada, Despesas com
Parcerias Público-Privadas e Receitas de Operações de Crédito, a meta de R$ 22,29
bilhões para o ano de 2016 não se realizou, alcançando um montante de R$ 20,44 bilhões.
Verifica-se que a meta só foi cumprida no 2º bimestre, apresentando uma crescente
insuficiência de arrecadação a partir do 3º bimestre do ano.
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8.2.2. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Resultado Orçamentário demonstra o valor atingido pela administração pública
na gestão orçamentária dos recursos, sendo obtido através da diferença entre as Receitas
e as Despesas Orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos superávit, por outro lado
caso seja negativo, então se caracteriza o déficit Orçamentário.
Foi observado um déficit na Execução Orçamentária de R$ 611,46 milhões,
resultado da diferença entre a Receita Arrecadada e a Despesa Executada.
Cumpre observar que o déficit orçamentário no ano foi influenciado pela utilização
de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme
previsto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/64 e no inciso I do art. 112 da Lei n.º 207/80.
Assim como ocorrido no exercício 2015, o déficit orçamentário de R$ 611,46 milhões foi
maior que as despesas executadas com tais recursos (R$ 501,30 milhões).
Sendo assim, constata-se que as despesas executadas à conta de recursos com
previsão de arrecadação em 2016 superaram em R$ 110 milhões o montante efetivamente
arrecadado, situação que atenta contra as boas práticas fiscais, e que contribuiu para a
insuficiência para inscrição de restos a pagar, que será tratada no subitem 9.4. Esse déficit
ocorreu notadamente com os recursos próprios de autarquias, fundações e empresas e
com os oriundos da contrapartida por regularização de obras, do salário educação e da
COSIP.
O acompanhamento do fluxo de ingresso de receitas orçamentárias e da execução
das despesas constitui-se em importante ferramenta de controle da gestão fiscal, visando
o equilíbrio das contas públicas.
O Quadro e o Gráfico a seguir apresentam a comparação entre as receitas
arrecadadas e as despesas liquidadas em cada bimestre de 2016. Das receitas
orçamentárias, não foram consideradas as oriundas de Convênios (fontes 108 e 208),
Operações de Crédito (fonte 110), FUNPREVI (fontes 200, 265 e 270) e da Fundo de
Assistência à Saúde do Servidor – FASS (fonte 270), uma vez que, devido às suas
naturezas, limitam ações do Poder Executivo que visem eventuais contingenciamentos na
aplicação dos respectivos recursos. Das despesas orçamentárias, também não foram
consideradas as provenientes de créditos suplementares decorrentes de superávits
financeiros apurados em exercícios anteriores.
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Os números acima buscam evidenciar, para cada bimestre do exercício, o saldo
resultante da comparação entre as receitas arrecadadas e aquelas despesas que
poderiam ser classificadas como prioritárias (pessoal, serviço da dívida e duodécimos da
CMRJ e do TCMRJ), ainda que tal classificação não esteja contemplada na LRF. O
superávit/déficit no bimestre resulta da comparação entre o saldo apurado conforme
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parágrafo anterior e as demais despesas liquidadas, considerando as exclusões já
mencionadas.
Verifica-se que o primeiro bimestre apresentou um superávit significativo de R$ 1,8
bilhão, principalmente em função da expressiva arrecadação de IPTU nesse período, bem
como pelo menor volume de liquidações, em decorrência das rotinas de liberação da
execução orçamentária no FINCON. A partir do segundo bimestre, fica evidenciada a
ocorrência de sucessivos déficits que acabam por consumir o superávit produzido no
primeiro bimestre, culminando em um resultado acumulado negativo ao final do quinto
bimestre.
Cabe destacar, que os resultados apresentados não contemplaram despesas, no
montante de R$ 563,94 milhões incorridas em 2016 e não inscritas em Restos a Pagar. Tal
valor foi apurado através dos exames realizados pela Controladoria Geral do Município
(Relatório CGM n.º 10/2017 – fl. 4v. do processo 40/1642/2017, em apenso), em
atendimento ao Decreto n.º 42.793/2017, que teve por objetivo a apuração dos atos
praticados nos últimos 30 dias do exercício de 2016, fato que encontra-se detalhado no
subitem 9.4 deste relatório.

8.3. METAS FISCAIS

O art. 4.º, § 1.º da LRF 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 n.º 5.921/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
o exercício financeiro de 2016, trouxe, em seu anexo, metas anuais de resultado primário e
montante da dívida pública fundada, os quais foram atualizados pela Lei n.º 6.045/2016 –
Lei Orçamentária para o exercício de 2016.

8.3.1. 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 –
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Anexo 6. O resultado primário corresponde à diferença entre as receitas e despesas não
financeiras registradas durante o exercício, enquanto que o “superávit primário” é uma
indicação de quanto o Município economizou com vistas ao pagamento da amortização e
dos juros de sua dívida.

A meta de Resultado Primário estipulada para o exercício de 2016 foi de R$ 2,76
bilhões 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 2016, apurou-se um déficit
primário de R$ 3,10 bilhões, resultando em uma variação desfavorável em relação à meta
de R$ 338,52 milhões.
Verificou-se que o não atingimento da meta foi influenciado pela insuficiência na
arrecadação da receita primária prevista, destacando-se, no caso da receita tributária, o
ISS, que teve um valor auferido inferior à meta prevista em R$ 809,26 milhões.
Acrescenta-se o baixo desempenho da arrecadação da receita patrimonial, que realizou
apenas 58,2% do total previsto de R$ 1,54 bilhão, além das transferências correntes, em
especial a cota-parte ICMS, arrecadando R$ 524,35 milhões a menos do que o previsto.
O distanciamento da meta se justifica pelo fato de a insuficiência da arrecadação
das receitas primárias ter sido maior que a economia orçamentária pela não execução das
despesas primárias no montante fixado na LOA, o que gerou um déficit primário superior à
meta estabelecida. Cabe ressaltar que parte do superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial de 2015 foi incorporado ao Orçamento de 2016, tendo sido executados R$
501,30 milhões com tais recursos. A incorporação de recursos de superávit financeiro de
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exercícios anteriores traz efeitos negativos ao resultado primário, já que os créditos
adicionais são incluídos na apuração das despesas primárias.
Por outro lado, não foram consideradas no quadro anterior as despesas primárias
não liquidadas cujos empenhos foram cancelados inapropriadamente ao término do
exercício. Tratam-se de despesas incorridas em 2016, cujo procedimento de liquidação
ainda se encontrava na fase de análise e conferência, mas cujos empenhos não poderiam
ter sido cancelados, uma vez que houve a entrega de materiais e prestação de serviços
pelos fornecedores, tendo sido constituída a obrigação de pagamento pelo Município. Se
considerado, portanto, o cancelamento desses empenhos um ato impróprio, e somarmos
tais despesas de R$ 563,94 milhões, apuradas no Relatório CGM n.º 10/2017 (fl. 4v. do
processo 40/001.642/2017, em apenso), às despesas primárias do quadro anterior,
manter-se-ia, mesmo com a incorporação do Superávit Financeiro de 2015 (R$ 501,30
milhões), um Resultado Primário desfavorável à meta prevista na LOA.

8.3.2. 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 quadro a seguir apresenta os dados divulgados pelo Poder Executivo:
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O Resultado Nominal fixado no Anexo de Metas Fiscais, republicado na LOA 2016,
previa uma diminuição do endividamento na ordem de R$ 5,45 bilhões. Ao final do
exercício, apurou-se um decréscimo da dívida fiscal líquida de R$ 2,03 bilhões, indicando
uma diminuição da dívida de apenas 37,36% do estabelecido na meta.
O quadro a seguir compara os dados disponíveis da estimativa de Resultado
Nominal fornecidos pela Subsecretaria de Orçamento Municipal com os valores apurados
em 2016 no Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

Fica demonstrado que o saldo da Dívida Consolidada Bruta em 31/12/2016 foi R$
2,20 bilhões acima da estimativa, ao passo que as deduções da dívida consolidada
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(disponibilidades e demais haveres financeiros excluídos os restos a pagar processados)
tiveram um déficit de previsão na ordem de R$ 2,18 bilhões.
Na auditoria realizada na Secretaria Municipal de Fazenda em março de 2017, o
órgão informou que, com relação à dívida consolidada bruta, a LDO considerou como
quitada a dívida proveniente do refinanciamento com a União, em função de interpretação
dada à Lei Complementar n.º 148/2014, que tratava do recálculo do montante devido. No
entanto, o Termo de Convalidação de Valores, firmado em 11/8/2016, e o 4.o termo
aditivo, firmado em 22/9/2016, estabeleceram como saldo remanescente dessa dívida o
montante de R$ 747,65 milhões. Os Depósitos Judiciais também geraram um acréscimo
significativo na dívida consolidada bruta, na ordem de R$ 1,35 bilhão resultante da
variação entre o estimado e realizado.
Em relação à Disponibilidade de Caixa Líquida, a estimativa foi superavaliada em
R$ 2,18 bilhões. O órgão informa que utiliza como metodologia de estimativa a aplicação,
sobre o saldo apurado em 31 de dezembro do ano anterior, o fator de projeção da Receita
Corrente Líquida constante do Manual de Instrução de Pleitos, equivalente à média
geométrica das taxas de crescimento do PIB nacional dos últimos 8 anos.
Conforme apontado no Parecer Prévio de 2015, a metodologia de previsão da
Disponibilidade de Caixa Líquida adotada não considera o histórico da execução da
despesa sob a ótica do ciclo do mandato eletivo, o que gerou a emissão da
Recomendação n.º IV.19 por parte do Plenário desta Corte. A própria SMF admite que a
metodologia aplicada mostra-se inconsistente com a movimentação de caixa efetivamente
ocorrida, resultando em uma disfunção entre o previsto e o realizado, e informa que
realizará esforços para que essa metodologia não seja mais aplicada no Resultado
Nominal, já a partir do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Diante disso,
deve ser reiterada a recomendação n.º IV.19.

8.4. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo 5 do
RGF) visa 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
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finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação. A 6.ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, válida para o exercício de
2016 e aprovada pela Portaria STN n.º 553/2014, determinou a publicação de tais
demonstrativos com a identificação dos recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa
obrigatória.
O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder
Executivo, juntado à fl. 539, que substituiu aquele constante do subitem 2.2.7 da presente
Prestação de Contas (fl. 34), permite obter os dados evidenciados a seguir:

Considerando os recursos vinculados e não vinculados, o relatório evidencia que,
após a inscrição dos Restos a Pagar Não Processados, no montante de R$ 154 milhões, o
Poder Executivo (sem o FUNPREVI) apresentava disponibilidades financeiras na ordem de
R$ 545 milhões.
No entanto, conforme apurado pela Controladoria Geral do Município, em auditoria
realizada por força do Decreto Municipal nº 42.793, de 1º/1/2017, com o objetivo de apurar
prováveis violações das leis de finanças públicas, com a “possível retirada de despesas
consideradas rotineiras inscritas em restos a pagar, visando mostrar um aumento fictício
no caixa da Prefeitura”, cuja conclusão encontra-se no relatório CGM n.º 10/2017, fl. 4v. do
processo 40/1642/2017, em apenso, “foram evidenciadas despesas incorridas no período
definido pelo Decreto nº 42.793 e não inscritas em Restos a Pagar em 2016 no total de R$
563.942.575,56...".
158
Prestação de Contas de Governo - 2016

Processo n.º 40/001.324/2017
Data 12/04/2017

Fls

Rubrica

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 5)
O impacto das despesas incorridas e não inscritas referentes a serviços prestados
e/ou materiais entregues em 2016, que encontram-se, inclusive, contabilizadas no Balanço
Patrimonial Consolidado, resulta na insuficiência das disponibilidades financeiras do
Município para cumprimento de suas obrigações existentes ao final do exercício, no valor
de R$ 18,57 milhões, cabendo destacar os recursos vinculados provenientes do FEIP,
Salário Educação, Convênios, Multas de Trânsito e Royalties de Petróleo, e os recursos
não vinculados. Ressalta-se que a maior insuficiência foi verificada nos recursos não
vinculados, no montante de R$ 251,45 milhões, que não poderá ser compensado com
recursos legalmente vinculados à finalidade específica, como estabelece o parágrafo
único, do art. 8º da LRF.

8.4.1. CANCELAMENTO DE EMPENHO DE DESPESAS INCORRIDAS

A CAD informa que em 2016, o Exmo. Sr. Prefeito determinou o cancelamento de
todos os empenhos não liquidados, dos órgãos da Administração Direta e Indireta, até o
dia 30/12/2016, à exceção daqueles absolutamente imprescindíveis, tais como: pessoal,
benefício a servidores, precatórios e outros, independentemente de apreciação prévia de
cada caso. Do montante não reconhecido de R$ 563,94 milhões, R$ 350,52 milhões
decorreram dessa ordem emanada pelo Chefe do Poder Executivo, enquanto o restante se
deu em função da atuação dos respectivos ordenadores, seja por cancelamento, seja pela
não emissão do respectivo empenho.

8.5.

INFRAÇÕES À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A CAD, em seu relatório, concluiu:
 Que a Administração, ainda que dispusesse de indicadores suficientes para
tanto, não lançou mão de medidas corretivas que pudessem prevenir riscos
e corrigir os desvios que acabaram por afetar negativamente o equilíbrio das
contas públicas, caracterizando irresponsabilidade na gestão fiscal,
contrariando, portanto, o § 1.o do art. 1.o da LRF;
 Que o Município deveria adotar as medidas previstas no art. 9º da LRF,
visando o cumprimento das metas fiscais estabelecidas;
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 Que a Administração Pública Municipal descumpriu o mandamento do art.
42 da LRF, uma vez que nos dois últimos quadrimestres de mandato eletivo
contraiu obrigações de despesa sem deixar suficiente disponibilidade de
caixa para saldá-las.

9. EXERCÍCIO ANTERIOR

Esta Corte emitiu Parecer Prévio favorável à aprovação das contas relativas ao
exercício de 2015 (Processo 40/001791/2016), de responsabilidade do Exmo. Sr. Prefeito
Eduardo da Costa Paes, com 3 alertas, 5 determinações e 22 recomendações.
Com o objetivo de avaliar o empenho da Administração em sanar as deficiências
reveladas no exame de exercícios anteriores, a CAD analisou as respectivas
determinações e recomendações, levando-se em conta os dados obtidos durante as
inspeções/auditorias realizadas pela mesma, as informações recebidas das Inspetorias
Gerais e da Assessoria de Informática (fls. 488/533) e os esclarecimentos prestados pelas
jurisdicionadas, que formaram nesta Corte os seguintes processos:
 SMTR – Processo 40/006028/2016;
 CGM – Processo 40/006380/2016;
 SMS – Processo 40/006532/2016;
 PREVI-RIO – Processo 40/006533/2016;
 CET-RIO – Processo 40/006563/2016;
 SMF – Processo 40/006572/2016;
 SMC – Processo 40/006573/2016;
 SME e MULTIRIO – Processo 40/006625/2016.
Cumpre informar que, por meio do Ofício GP n.º 287, de 21/12/2016 (Processo
40/006677/2016), o Prefeito Eduardo Paes consolidou as manifestações contidas nos
processos citados e incluiu os esclarecimentos apresentados pela PGM. Segue abaixo a
análise feita pela CAD acerca do estabelecido no Parecer Prévio 2015:
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DETERMINAÇÕES 2015

ANÁLISE

RR

III.1) Que seja realizada revisão do Plano de
Capitalização do FUNPREVI, aprovado pela Lei
Municipal n° 5.300/2011, sob pena de que o
Tesouro Municipal seja obrigado, nos
próximos exercícios, a dispor de vultosas
quantias para cobertura do déficit financeiro
já existente no Regime Próprio de Previdência
dos Servidores Públicos do Município do Rio
de Janeiro, conforme responsabilidade
estipulada
no
§ 1° do art. 2° da Lei nº 9.717/1998 (subitem
4.1.2).
A aludida revisão deverá considerar estudos
com base estatística, nos quais as hipóteses
atuariais estejam aderentes para a correta
mensuração das medidas adicionais de
capitalização do Fundo, especialmente quanto
ao seguinte:

OBSERVAÇÕES
O PREVI-RIO informou que foi constituído
grupo de trabalho para realizar estudos
objetivando a atualização do Plano de
Capitalização do FUNPREVI, os quais já se
encontravam concluídos. Quanto às
hipóteses
atuariais
adotadas
nas
avaliações, alegou que estão em
consonância com a legislação aplicável.
Por fim, o PREVI-RIO ressaltou que a
proposta apresentada pelo grupo de
trabalho é uma medida preliminar para
equacionamento imediato do deficit
atuarial, sendo necessária a geração de
novos estudos que contemplem a reforma
previdenciária encaminhada ao Congresso.

NA

Como comentado no subitem, a proposta
apresentada em dezembro/2016, prevista
para retroagir ao início do exercício, não
foi colocada em prática e a atual gestão
ainda não se pronunciou acerca de sua
legalidade e efetividade.

• ALM - Asset and Liability Management,
para determinar a taxa de juros utilizada no
cálculo do Passivo Atuarial;

Em relação às hipóteses, o Instituto se
limitou a ressaltar sua conformidade com a
legislação, o que não comprova sua
adequação. A falta de estudos para
definição das hipóteses pode ocasionar
distorções no resultado atuarial e,
consequentemente, na apuração dos
recursos necessários à capitalização do
Fundo.

• Crescimento real dos salários;
• Crescimento real dos benefícios;
• Mortalidade Geral/Sobrevivência;
• Rotatividade;
• Entrada em Aposentadoria.

III.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 de aposentadoria de servidora
municipal nº 05/005159/2004;

O PREVI-RIO alegou que o Decreto
n.º 23.844, de 18/12/2003, permanece em
vigor e foi considerado na Avaliação
Atuarial que embasou o Plano de
Capitalização
disposto
na
Lei
n.º 5.300/2011.

NA

desde
2012

Não houve manifestação específica do
Chefe do Executivo acerca da presente
determinação.
Quanto ao argumento apresentado pelo
PREVI-RIO, cabe registrar que a Avaliação
Atuarial de 2010 considerou também os
efeitos da aprovação do Projeto de Lei
Complementar n.º 41/2010, que alterava a
fórmula de cálculo dos benefícios de
aposentadoria e pensão por morte dos
servidores do Município com o objetivo de
se adequar às modificações determinadas
pela Emenda Constitucional n.º 20/1998,
alterada pelas Emendas Constitucionais
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n.º 41/2003 e n.º 47/2005. A aprovação
do referido projeto não representaria
ingresso de recursos, mas reduziria o
Passivo Atuarial. No entanto, em
26/06/2012,
o
Projeto
de
Lei
Complementar n.º 41/2010 foi arquivado.
Vale registrar que, mesmo com o
arquivamento do projeto, os valores dos
benefícios dos servidores do Município já
deveriam ter sido adequados à Emenda
Constitucional n.º 41/2003, conforme
decisão proferida por esta Corte no
Processo 05/005159/2004.
Às fls. 513/515, a 5ª IGE informa que o
referido processo foi baixado em diligência
na 11ª Sessão Ordinária, de 25/02/2014,
mas não houve retorno.
III.3) Que as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações percebidas
pelos servidores beneficiados pelo abono
permanência sejam recolhidas ao FUNPREVI,
conforme decisão proferida no processo
nº 40/6.200/2011;

NA

desde
2012

III.4) Que sejam excluídas, as despesas
citadas nos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4,
6.1.7, 6.1.8 e 6.1.11, dos programas de
trabalho que influenciam no cálculo mínimo
de
aplicação
na
Manutenção
e
Desenvolvimento do Ensino, respeitando as
normas
da
Lei
nº 9.394/1996; e

AP

desde
2004

Os
argumentos
apresentados
pelo
PREVI-RIO foram aqueles citados na
determinação anterior e, da mesma forma,
não houve manifestação específica do
Chefe do Executivo.
A 5ª IGE, às fls. 513/515, informa que não
foi observada qualquer alteração em
relação à situação descrita no exercício de
2015.
A SME informou que as despesas com
superveniência da SMPD serão executadas
em unidade própria a partir do exercício
de 2017 e as despesas com assistentes
sociais e psicólogos passaram a ser pagas
pela SMDS e pela SMS no exercício de
2016. Em relação aos gastos do Município
com o ensino estadual, a Secretaria alegou
que, com base no artigo 70 da Lei
n.º
9.394/1996,
não
se
pode
descaracterizar
a
legitimidade
das
despesas municipais, mesmo havendo
compromisso financeiro do Governo
Estadual, e ressaltou que não é possível o
desmembramento das faturas relativas às
prestações de serviços. Quanto ao
pagamento de juros e multas, a SME
destacou a inexistência de natureza de
despesa específica que permita a
segmentação. Por fim, em relação aos
depósitos compulsórios, a Secretaria
informou que não estão sendo mais
utilizados recursos da MDE.
A MULTIRIO afirmou que as despesas com
juros e multas foram reclassificadas para
outra fonte de recursos (FR 200) no
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exercício de 2016.
Não houve pronunciamento da CGM,
órgão responsável pela elaboração do
cálculo para verificação do cumprimento
do limite constitucional.
No Capítulo, se encontram analisadas as
despesas
relacionadas
na
presente
determinação, sendo evidenciados os
subitens
que
permaneceram
sem
atendimento.
III.5) Que sejam demonstradas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO para o
exercício de 2017 as obras públicas
paralisadas, objetivando atender ao disposto
no parágrafo único do art. 45, da Lei
Complementar nº 101/2000. (Subitens 1.8 e
9.6 e fls. 453/485v).

AF

RECOMENDAÇÕES 2015

ANÁLISE

IV.1 - Que os procedimentos de repasse dos
recursos provenientes dos royalties do
petróleo ao FUNPREVI não se sujeitem ao
disposto
no
Decreto
Municipal
nº
41.149/2015, e que sejam adotadas as
seguintes providências: transferência imediata
dos
valores,
devidamente
atualizados,
referentes ao exercício de 2015; repasses
mensais, em 2016, dos valores relativos ao
exercício; e aplicação desse procedimento de
transferência mensal nos exercícios futuros
(subitem 4.1.3);

NA

A SMF informou que, como o Projeto de
LDO estava em tramitação na Câmara
Municipal quando foi divulgado o Parecer
Prévio, o demonstrativo das obras públicas
paralisadas foi inserido no Projeto da Lei
Orçamentária para 2017 e passaria a
integrar a LDO a partir de 2018.

RR

OBSERVAÇÕES
A SMF informou que os repasses de
royalties são muito voláteis tanto em
valores quanto nas datas de transferência
a cada mês pelo Estado e pela União para
a Prefeitura. O formato previsto no
Decreto n.º 41.149/2015 auxiliaria, assim,
a gestão do caixa do FUNPREVI e do
Tesouro por sua previsibilidade. A
Secretaria destacou que, como o Fundo
contou com outras receitas e outras
formas de repasse de recursos pelo
Tesouro, foi mantido o calendário normal
de
pagamento
das
obrigações
previdenciárias em 2015 e 2016. Por fim, o
órgão afirmou que o referido decreto
estaria em linha com as previsões do Plano
de
Capitalização
expresso
na
Lei
n.º 5.300/2011.
Como mencionado no subitem, no
exercício de 2016, foram recebidos apenas
os valores referentes ao exercício de 2015.
Quanto aos argumentos apresentados pela
SMF, cabe registrar que a Secretaria, em
diversos meses do exercício de 2016,
efetuou repasses ao FUNPREVI para
atender à necessidade de caixa (Processo
04/000059/2016). Em relação à alegada
adequação do Decreto ao Plano de
Capitalização, cumpre informar que a
Avaliação Atuarial de 2014 considerou o
repasse dos royalties como fonte de
ingresso no exercício de 2015.
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IV.2 - Que seja evitada a transferência de
imóveis ao FUNPREVI, como pagamento de
dívidas
ou
como
novas
fontes
de
capitalização, uma vez que a geração de
receitas provenientes dos mesmos, seja por
alienação ou por recebimento de aluguéis,
tem se demonstrado de difícil concretização
(subitem 4.1.4).

O PREVI-RIO alegou que a integralização
de imóveis é uma possibilidade legítima
para equacionamento do deficit atuarial,
prevista na Portaria MPS n.º 402/2008 e
destacou que “os sistemas previdenciários
existentes possuem parcelas significativas
de imóveis que podem, inclusive, gerar
liquidez através de rendas provenientes de
concessão, de aluguéis ou mesmo de
alienações”.
RT

IV.3 - Que seja evidenciado nas notas
explicativas às demonstrações contábeis
publicadas pelo Município o estágio de
adequação ao Plano de Implantação dos
Procedimentos Contábeis Patrimoniais, de
acordo o §4º do art. 1º da Portaria STN nº
548/2015 (subitem 1.6);

AA

IV.4 - Que se envidem esforços para
solucionar a questão relativa à carência de
médicos e demais profissionais da área de
saúde (subitens 1.8 e 9.1 e fls. 492/511);

AF

A presente recomendação, no entanto,
não se refere a descumprimento de
legislação, mas, sim, aos sucessivos
resultados
atuariais
e
financeiros
negativos, que culminaram com a
necessidade de caixa no exercício de 2016,
demandando, portanto, a indicação de
recursos de liquidez imediata para a
revisão do Plano de Capitalização, como
comentado no subitem. Dessa forma,
apesar de não realizada a transferência de
imóveis ao FUNPREVI no exercício de
2016, a recomendação deverá ser
reiterada.
A CGM informou que a presente
recomendação seria atendida, o que foi
confirmado nas Notas Explicativas ao
Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 49).

A SMS ressaltou a ampliação em mais de
65% na cobertura de atenção primária em
saúde da rede assistencial, assim como a
construção de 107 Clínicas da Família ao
longo da gestão. A Secretaria destacou o
trabalho das Organizações Sociais e
informou
que
vinha
adotando
o
pagamento de gratificação diferenciada
para atenção básica, longa distância e
prioridade social; o regime de dupla
jornada; o Programa de Extensão de
Atividades Funcionais e a contratação de
serviços complementares. Por fim, o órgão
registrou a solicitação de novo concurso
público para 363 vagas em diversas
especialidades médicas (Edital SMA n.º
350, de 02/12/2016).
As informações apresentadas pela 4ª IGE
referentes à gestão de recursos humanos,
às fl. 506, se referem à inspeção realizada
no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na
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qual foi apurada quantidade insuficiente
de algumas especialidades médicas e
escassez de profissionais de enfermagem
e
de
agentes
administrativos.
Considerando as medidas citadas pela SMS
e a informação da Inspetoria acerca da
impossibilidade de apresentar novos dados
(fl. 502), a análise do atendimento à
presente
recomendação
demandará
acompanhamento desta Corte.
IV.5 - Que se envidem esforços para
solucionar as questões relativas à carência de
professores, bem como às relativas à
infraestrutura das escolas (subitens 1.8 e 9.5
e fls. 487/490);

Quanto à carência de professores, a SME
ressaltou as dificuldades de preenchimento
de vagas nas regiões de conflitos sociais
ou de longa distância, assim como o
desinteresse pela carreira do Magistério e
o baixo desempenho dos candidatos nos
concursos. A Secretaria relacionou as
seguintes providências que vem adotando:
provimento de professores com o máximo
de aproveitamento dos bancos; reposição
de banco de aprovados; jornada de
40 horas e concessão de duplas regências.

NA

desde
2004

Em relação às questões de infraestrutura,
a SME informou que todas as unidades
apontadas por esta Corte estão sendo
visitadas sistematicamente e relacionou as
seguintes ações adotadas nos diversos
níveis do órgão: aplicação de recursos
descentralizados
(unidade
escolar);
utilização do Programa Conservando
Escolas (Coordenadoria Regional de
Educação) e programação de serviços de
maior investimento através de licitação
junto à RIOURBE (nível central).
De acordo com as informações prestadas
pela 3ª IGE às fls. 498/500, com base nas
visitas realizadas, apesar da retração em
relação ao exercício de 2015, o percentual
de escolas do 2º segmento em que
existiam disciplinas sem aula em 2016 foi
de 45,64%. Quanto à situação estrutural,
42,05% das escolas se encontravam em
condições precárias; 20%, razoáveis com
risco; 33,33%, razoáveis e 4,62%, boas.

IV.6 - Que a Secretaria Municipal de
Educação, juntamente com a RIOURBE,
conclua, com a maior brevidade possível, a
instalação de aparelhos de ar condicionado
em todas as escolas municipais (subitens 1.8
e 9.29);

NA

desde
2014

A SME informou que foi elaborado um
Programa de Climatização das Unidades
Escolares,
apresentado
à
Câmara
Municipal e monitorado por uma de suas
Comissões. A Secretaria registrou que
1.252 unidades escolares já se encontram
climatizadas, correspondendo a 82% da
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rede. Por fim, ressaltou que o processo de
climatização constitui ação complexa e
dependente
de
outros
órgãos,
implementado de forma descentralizada e
gradativa, com cada unidade definindo seu
próprio cronograma.
De
acordo
com
as
informações
apresentadas pela 3ª IGE às fls. 498/500,
apesar do aumento em relação a 2015, as
escolas que se encontravam climatizadas
no exercício de 2016 representavam
67,69% das escolas visitadas. Dentre as
63 unidades não climatizadas, foi
constatada a falta de execução dos
seguintes procedimentos: envio de projeto
à LIGHT; revisão e ampliação da carga
elétrica; distribuição/redistribuição interna
de energia elétrica; aquisição e instalação
dos aparelhos de ar condicionado.
IV.7 - Que conste nos Projetos de Lei
Orçamentária o demonstrativo previsto no §
6º do art. 165 da Constituição Federal
(subitem 2.5.3.1);

NA

IV.8 - Que sejam elaboradas normas que
permitam à Prefeitura mensurar o retorno
socioeconômico dos incentivos fiscais junto à
população, por meio da criação oficial de
mecanismos
de
estudo,
avaliação,
implementação e acompanhamento dos
incentivos, por área de fomento, de forma a
viabilizar a análise da efetividade, por meio de
instrumentos gerenciais institucionalizados,
com ampla divulgação, a fim de colaborar
com a transparência e com o controle social
da coisa pública (subitem 2.5.3.2);

IV.9 - Que o demonstrativo previsto no inciso
II do § 5º do art. 165 da Constituição
Federal, integrante das Leis Orçamentárias
Anuais,
contemple
o
orçamento
de
investimento das empresas não dependentes

NA

AA

A SMF informou que o entendimento
vigente na época de elaboração do Projeto
da Lei Orçamentária para 2017 era de que
a regionalização não seria aplicável ao
Município, pois os documentos fornecidos
pelos setores responsáveis pelas renúncias
de receitas não apresentavam os dados de
forma regionalizada. O órgão ressaltou, no
entanto,
que
a
Subsecretaria
de
Orçamento,
em
conjunto
com
a
Subsecretaria de Tributação e Fiscalização,
envidaria
todos
os
esforços
para
atendimento da recomendação neste
exercício.
A SMC informou que, em conjunto com a
IPLANRIO,
está
avançando
no
aprimoramento do sistema informatizado,
no qual se poderão acompanhar as metas
de cada projeto explicitadas, a geração de
postos de trabalho e o retorno direto via
arrecadação de impostos.
Como
mencionado
no
subitem,
considerando o pronunciamento dos
demais órgãos envolvidos, constatou-se
que ainda persiste a ausência de
demonstração de metodologia para o
efetivo acompanhamento e avaliação de
resultados das renúncias concedidas.
A SMF informou que, com a inserção do
novo demonstrativo “Detalhamento do
Orçamento de Investimento das Empresas
e Sociedades de Economia Mista” no
Projeto da Lei Orçamentária para 2017, a
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(subitem 2.9);

presente recomendação foi atendida.
Como exposto no subitem, a Lei
n.º 6.122/2016 (LOA 2017) apresentou o
demonstrativo
“Investimento
das
Empresas não Dependentes”.

IV.10 - Que o Poder Executivo cumpra o
disposto na Lei 4.644/2007 (subitens2.10.2.1
e 9.9 – Campanhas educativas de prevenção
de acidentes);

NA

desde
2013

A CET-RIO informou que a Prefeitura
vinha envidando esforços para cumprir o
percentual previsto na Lei n.º 4.644/2007
e citou as principais ações empregadas:
atuação de educadores/controladores de
tráfego; projetos educativos realizados nas
escolas municipais; Escola Pública de
Trânsito - Bike Educa e atuação dos
promotores de educação para o trânsito
nas áreas de conflito das ciclovias e nos
corredores BRT e BRS.
No exercício de 2016, como demonstrado
no subitem, o percentual mínimo previsto
na Lei n.º 4.644/2007 não foi cumprido
novamente.

IV.11 - Que o Poder Executivo adote os
procedimentos necessários para que os
recursos das multas de trânsito sejam usados
conforme a legislação vigente (subitens
2.10.2.2 e 9.10);
IV.12 - Que a CGM, na qualidade de órgão de
controle
interno
do
Município,
e
independentemente de atos normativos que
versem sobre cancelamento de empenhos,
implemente mecanismos que evitem o
registro patrimonial de fatos geradores que
não tenham ocorrido dentro do exercício, ou
seja, que somente sejam evidenciados no
Balanço Patrimonial os Restos a Pagar Não
Processados provenientes de empenhos cujos
fatos geradores já ocorreram, sem a
respectiva liquidação (subitens 2.12.6 e
9.11);

A SMTR informou que a recomendação
havia sido atendida e os pagamentos,
regularizados.

AF

A CAD continuará acompanhando a
correta aplicação dos recursos das multas
de trânsito.
A CGM informou que, de acordo com o
Decreto
n.º
42.360/2016,
somente
poderiam ser inscritas em RPN as
despesas cujo fato gerador já tivesse
ocorrido ou viesse a ocorrer até
31/12/2016. O órgão acrescentou que
foram enviados ofícios aos ordenadores
reforçando
os
procedimentos
estabelecidos.

AF

desde
2014

Como exposto no subitem, auditoria
realizada pela CAD constatou alguns
empenhos inscritos em RPN em 2016,
cujos
efeitos
patrimoniais
foram
reconhecidos no exercício, com indicação
de fato gerador posterior a 31/12/2016.
Devido à imaterialidade de tal evidência
em face do montante inscrito em RPN,
pode-se concluir que a CGM adotou
medidas visando o atendimento da
recomendação. A CAD, em suas próximas
auditorias, continuará verificando os
procedimentos relacionados à inscrição de
RPN.

IV.13

-

Que

o

Poder

Executivo

tome

NA

A SMS argumentou que competem à
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providências junto à Secretaria Municipal de
Saúde e à RIOURBE no sentido de abolir a
recorrente prática de realização de despesas
sem prévio empenho (subitens 4.2.2 e 9.15);

desde
2000

RIOURBE os procedimentos de licitações e
contratações relativas à prestação de
serviços de construção, manutenção
predial, reformas e obras diversas, ficando
a obrigação da Secretaria restrita ao
provimento orçamentário para custeio de
tais ações. O órgão ressaltou que vinha
buscando implementar adequações na
rotina institucional em vigor, visando à
conclusão
de
procedimentos
de
contratação em prazos mais curtos e à
redução de contratações emergenciais e
eventos de despesas desprovidas da
devida cobertura contratual.
No entanto, a 4ª IGE, às fls. 502/512,
informa que, em consulta ao Sistema de
Acompanhamento da Gestão Orçamentária
e Financeira – SAGOF, foram encontrados
20 Termos de Ajuste de Contas celebrados
no exercício de 2016.
Às fls. 490/497, a 2ª IGE relaciona as
despesas sem prévio empenho realizadas
pela RIOURBE com a prestação de
serviços de manutenção predial e de
equipamentos nos hospitais municipais.
Cabe acrescentar, como apurado pela CAD
e mencionado no subitem, que as
justificativas
apresentadas
para
a
realização
das
despesas
não
demonstraram a ocorrência de situações
excepcionais e/ou imprevisíveis.

IV.14 - Que as informações evidenciadas no
Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal
guardem correspondência com os valores
constantes das Demonstrações Contábeis dos
Fundos Especiais (subitem 6.10);

A CGM informou que iria providenciar a
regularização.
No entanto, sem o detalhamento
patrimonial específico de cada recurso
vinculado identificado no Anexo 5, não se
pôde comprovar a inexistência de
divergências.

AF

IV.15 - Que o Município cumpra o limite
fixado nas Leis Orçamentárias Anuais para a
aplicação em incentivo fiscal a projetos
culturais (subitens 6.11 e 9.19);
NA

desde
2014

A SMC argumentou que o lançamento dos
editais dos produtores culturais e dos
contribuintes incentivadores (maio e
agosto) para pactuar o termo de
compromisso (até 15 de dezembro)
observa o exato valor arrecadado do ISS
no ano imediatamente anterior, ou seja, a
formulação legal da renúncia se dá nos
parâmetros
lançados
pela
Lei
n.º 5.553/2013, não sendo possível
operacionalizar a execução no mesmo
exercício.
No entanto, como exposto no subitem, a
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referida lei não estipula como base de
cálculo a arrecadação do ISS do ano
anterior aos lançamentos dos editais. Na
verdade, cabe à Lei Orçamentária Anual
fixar o montante a ser adotado para a
concessão de incentivo. Dessa forma,
considerando
o
disposto
na
Lei
n.º 6.045/2016 (LOA 2016), o Município
não cumpriu o limite fixado.
IV.16 - 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 (subitens 7.1 e
9.22);

IV.17 - 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 (subitens
7.3 e 9.23);
IV.18 - Que a CGM se utilize das informações
prestadas pela PGM para registro da provisão
para perdas prováveis dos Créditos Inscritos
em Dívida Ativa (subitens 7.5.5 e 9.24);
IV.19 - Que a estimativa das disponibilidades
de caixa líquidas utilizada para fins de
elaboração do Anexo de Metas Fiscais
considere o comportamento histórico de
todas as variáveis envolvidas, e não apenas o
fator de projeção da Receita Corrente Líquida
sobre o saldo apurado no exercício anterior
(subitem 8.6.2 – Resultado Nominal);

IV.20 - Que se envidem esforços para o
cumprimento das metas estabelecidas na Lei

AP

desde
2014

A CGM afirmou que havia sido contratada
“a solução informatizada de gestão
integrada dos processos de controle,
contabilidade,
gestão
de
contratos
externos, orçamento e financeiro (GICOF)”
e ressaltou a previsão de integração com o
sistema da Dívida Ativa.
Como mencionado no subitem, apesar da
criação de rotinas mensais relacionadas
aos registros contábeis, a falta de interface
entre
os
sistemas
impossibilita
a
contabilização das operações de forma
automática e em tempo real.
A PGM afirmou que as CDAs referentes às
cobranças
intragovernamentais
foram
identificadas, informadas à CGM e
expurgadas do Balanço Consolidado.

NA

AA

NA

desde
2009

No entanto, como exposto no subitem, os
problemas na base cadastral do Município
persistem e, na consolidação das
demonstrações contábeis, as eliminações
relativas
às
transações
intragovernamentais não foram efetuadas.
A CGM esclareceu que, de acordo com as
informações prestadas pela PGM, foram
efetuados os lançamentos contábeis de
provisão para perda, o que pode ser
confirmado no Capítulo 7 desta análise.
A SMF informou que as Subsecretarias de
Orçamento e do Tesouro Municipal
realizaram estudos na preparação do
Projeto da Lei Orçamentária para 2017 e
não identificaram fatores novos para
alterar a metodologia das projeções.
A Gestão atual, no entanto, como
mencionado no subitem, reconheceu a
inconsistência da metodologia empregada
e informou que envidará esforços para sua
alteração.

NA

A SMF alegou que o Poder Executivo vinha
adotando,
preventivamente,
diversos
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de Diretrizes Orçamentárias e na Lei
Orçamentária Anual utilizando as ferramentas
previstas no art. 9º da LRF (subitem 8.6.3);

mecanismos de controle de realização de
despesas, considerando o fluxo efetivo de
arrecadação, como: cota financeira mensal
em função das disponibilidades iniciais
apuradas e restos a pagar de exercícios
anteriores; ordem de prioridade para
empenho de despesas; limitação dos
compromissos contratuais às dotações
disponíveis; contingenciamento, bloqueio e
liberação duodecimal de dotações. A
Secretaria destacou, ainda, as datas mais
rígidas para empenho e liquidação
estabelecidas no Decreto de Encerramento
do exercício de 2016 e as restrições aos
reajustes de contratos e contratação de
novas despesas estabelecidas no Decreto
n.º 41.206, de 15/01/2016.
No entanto, as metas de resultado
primário e nominal para o exercício de
2016 não foram cumpridas, tendo sido
analisados no subitem os principais fatores
responsáveis pelo não cumprimento.

IV.21 - Que no próximo Plano Plurianual – a
ser elaborado no exercício de 2017 – esteja
previsto um Projeto de Lei instituindo a
contribuição dos servidores inativos e
pensionistas deste Município, como medida
de capitalização e equilíbrio financeiro e
atuarial do FUNPREVI;
IV.22 - Que o Poder Executivo envie um
Projeto de Lei ao Poder Legislativo – o qual,
igualmente, conste do próximo Plano
Plurianual
–
instituindo
um
Regime
Complementar de Previdência no âmbito do
Município do Rio de Janeiro, como medida de
amortização – de médio e longo prazo – do
déficit atuarial do Fundo Previdenciário deste
Município.

As
providências
destinadas
ao
atendimento da presente recomendação
deverão ser adotadas pela atual Gestão.
AF

As
providências
destinadas
ao
atendimento da presente recomendação
deverão ser adotadas pela atual Gestão.
AF

Legenda:
RR – reincidência
AA – recomendação/determinação atendida ou argumentos acatados
AP – recomendação/determinação com parte dos itens atendida
AF – recomendação/determinação demanda análise futura
NA – recomendação/determinação não atendida
RT – recomendação/determinação reiterada

Da análise acima, presente às fls. 793/802, constatou-se que, das 5
determinações, 3 não foram atendidas; 1 teve parte de seus itens atendida e 1 demanda
análise futura para verificação do atendimento.
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Quanto às 22 recomendações, 3 foram atendidas; 6 demandam análise futura
para verificação do atendimento; 1 teve parte de seus itens atendida; 11 não foram
atendidas e 1 deverá ser reiterada apesar da não ocorrência do fato que a motivou, pois os
esclarecimentos prestados não evidenciaram a adoção de providências e/ou seu
acatamento.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cumprindo o disposto no inciso I, do § 4°, do art. 1°, da Deliberação n° 142/2002, a
CAD efetuou a análise preliminar das Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder
Executivo, referentes ao exercício financeiro de 2016, para subsidiar a apreciação e a
emissão de Parecer Prévio por esta Corte de Contas.

Acerca das multas o Município empenhou o valor de R$ 190,42 milhões em 2016
na fonte de recursos das Multas de Trânsito, sendo 98,85% no grupo Outras Despesas
Correntes e o restante, correspondente a 1,15%, em Investimentos.

O Código Nacional de Trânsito, no art. 320, dispõe que:
“A receita arrecadada com a cobrança das multas
de trânsito será aplicada, exclusivamente, em
sinalização, engenharia de tráfego, de campo,
policiamento, fiscalização e educação de trânsito.”

As formas de aplicação das receitas arrecadadas com a cobrança das multas de
trânsito foram explicitadas na Resolução do CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN n° 191/2006. Posteriormente, o Departamento Nacional de Trânsito publicou
um maior detalhamento, por meio da Portaria DENATRAN nº 407/2011, alterada pela
Portaria 494/2011, que aprovou a Cartilha de Aplicação de Recursos Arrecadados com a
Cobrança de Multas de Trânsito. A norma considerou as decisões proferidas pelo Comitê
de Assuntos Financeiros da Área de Trânsito – COMFITRAN, instituído pela Portaria
Denatran nº 15/2008, alterada pelas Portarias nº 468/2010 e 31/2013.
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A Lei Municipal nº 4.644, de 26 de setembro de 2007, estabeleceu que o Poder
Executivo é obrigado a aplicar o percentual mínimo de quinze por cento do valor
arrecadado das multas de trânsito em campanhas educativas de prevenção de acidentes.

Segundo a lei, as campanhas deverão alcançar prioritariamente os jovens, os
motoristas de carteiras recém-emitidas e aqueles que envolvidos em qualquer tipo de
infração estejam obrigados a cursos de reciclagem e direção defensiva.

Em 2016 somente dois Órgãos executaram despesas com recursos da Fonte das
Multas de Trânsito: a CET-RIO e a SMTR. No entanto, coube somente ao orçamento da
CET-RIO a execução de despesas com o fito de cumprir a aplicação mínima de 15% em
campanhas educativas de prevenção de acidentes, através da atividade 4067 - Educação
e Segurança no Trânsito.

Verifica-se que foi empenhado o montante de R$ 21,76 milhões. Considerando
que em 2016 a arrecadação da fonte Multas de Trânsito foi de R$ 188,30 milhões, após
deduções legais, isso representa um percentual de 11,56% em campanhas educativas de
prevenção de acidentes, não atendendo, portanto, ao disposto na Lei 4.644/2007. Tal
descumprimento já havia sido verificado entre os exercícios de 2013 a 2015, sendo
inclusive objeto das Recomendações de números 9 e 10 do Parecer Prévio das Contas de
Gestão/2014, de minha Relatoria e a de número 10 no Parecer de 2015, da lavra do Exmº
Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes.

Conforme demonstrado no subitem 5.6, a Administração Municipal não atendeu às
DETERMINAÇÕES números III.1, III.2 e III.3, constantes no Parecer Prévio referente às
Contas de 2015, relacionadas à gestão do FUNPREVI.

O artigo 2º da Portaria MPS n.º 403/2008 define equilíbrio financeiro como a
garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do Fundo em cada
exercício financeiro e equilíbrio atuarial como a garantia de equivalência, a valor presente,
entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente,
a longo prazo.
172
Prestação de Contas de Governo - 2016

Processo n.º 40/001.324/2017
Data 12/04/2017

Fls

Rubrica

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 5)
Como exposto pela CAD em suas inspeções, a situação do FUNPREVI é de
desequilíbrio, tanto atuarial como financeiro. Com exceção do exercício de 2016 que,
conforme já demonstrado, apresentou um pequeno superávit, em função do ingresso de
receitas extraordinárias, o Fundo vem registrando déficit orçamentário mesmo após a
implantação do Plano de Capitalização previsto na Lei n.º 5.300/2011. Da mesma forma, o
resultado atuarial vem sendo negativo, tendo em 31/12/2014, data de referência da última
avaliação atuarial contabilizada, alcançado o equivalente a 9,25% das Provisões
Matemáticas Previdenciárias.

Para o exercício de 2017, a previsão de arrecadação proveniente das
contribuições dos servidores e do Município, das receitas patrimoniais, dos royalties do
petróleo, da compensação previdenciária, da amortização de empréstimos e de outras
receitas correntes corresponde ao montante de R$ 4,13 bilhões, enquanto as despesas
totais do Fundo estão fixadas em R$ 4,78 bilhões, o que resultaria na necessidade de
aporte do Tesouro no valor de aproximadamente R$ 650 milhões. Cabe ressaltar que,
além das receitas mencionadas, está prevista também a arrecadação de R$ 307 milhões
provenientes de alienação de Ativos, cuja efetiva realização não pode ser dada como
certa, tendo em vista depender de vários fatores de difícil previsibilidade.

Diante desse cenário, e considerando que a proposta de equacionamento do
déficit atuarial de que trata o processo 40/000071/2017 não foi de fato implementada,
reitera-se a urgente necessidade de revisão do Plano de Capitalização do FUNPREVI,
aprovado pela Lei Municipal n.º 5.300/2011, conforme já determinado por esta Corte no
Parecer Prévio de 2015. Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 19 da Portaria MPS nº
403/2008 e atualizações, o plano de amortização somente será considerado implementado
a partir do seu estabelecimento em lei, assim como deverá ser acompanhada de
demonstração da viabilidade orçamentária e financeira para o ente federativo, inclusive
dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei Complementar n.º 101, de 4/5/2000.

A implementação das Determinações III.2 e III.3 traria impactos positivos imediatos
de R$ 175,2 milhões sobre a situação financeira do Funprevi, conforme abaixo:
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 Aplicação da Emenda Constitucional 41/2003 e da Lei Federal 10.887/2004,
apenas sobre os proventos dos servidores beneficiados pela Lei 5.623/2013
(Educação): R$ 7,2 milhões;
 Recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o abono permanência:
R$ 168 milhões.

Tenho a convicção de que o titular do Poder Executivo não infringiu os dispositivos
da Lei de Responsabilidade Fiscal, mencionados pela CAD, quais sejam:
 § 1º do art. 21, que trata da expedição de atos que resultem em aumento da
despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato, ao
estender a verba 555 aos Arquitetos, Engenheiros Civis e Agrônomos, e
aumentar o teto da verba 377, após 4/7/2016 (subitem 2.6.1.1.2);
 § 1.º do art. 1.º, ao não lançar mão de medidas corretivas que pudessem
prevenir riscos e corrigir os desvios que acabaram por afetar negativamente o
equilíbrio das contas públicas, ainda que dispusesse de indicadores
suficientes para tanto, caracterizando irresponsabilidade na gestão fiscal
(subitem 9.5.1);
 art. 9º, ao não adotar as medidas previstas, visando o cumprimento das
metas de Resultado Primário e Resultado Nominal estabelecidas na LDO
(subitem 9.5.2);
 art. 42, uma vez que nos dois últimos quadrimestres de mandato eletivo
contraiu obrigações de despesa sem deixar suficiente disponibilidade de
caixa para saldá-las (subitem 9.5.3).

No que tange à questão das despesas decorrentes dos cancelamentos de
empenho no final do exercício 2016, no valor de R$ 350,52 milhões, conforme bem
observado no relatório da CAD, convém ressaltar que tal valor é inferior aos gastos
suportados pelo Município em decorrência da municipalização dos hospitais Rocha Faria e
Albert Schweitzer, que demandou um gasto não previsto de R$ 364,7 milhões.
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Portanto, é justo inferir que se tais despesas não tivessem ocorrido, haveria total
disponibilidade de caixa para atender aos empenhos que foram cancelados.

Quanto ao ponto levantado pela CAD referente à um déficit orçamentário de R$
110 milhões, creio que o assunto já foi devidamente esclarecido no item 1.2 do presente
relatório (Resultado Orçamentário), onde fica claro que seria necessária análise mais
profunda que também levasse em consideração a existência de saldos de superávits
apurados em 2015 que não foram incorporados no decorrer do exercício 2016.

Quanto à questão do pagamento da verba 555 - Encargos Especiais Defesa Civil
aos Arquitetos, Engenheiros Civis e Agrônomos e, ainda, restabelecimento do teto da
verba 377 – Encargos Especiais SETI, cabe observar que tais despesas são
absolutamente discricionárias, não gerando obrigação permanente para a atual gestão.

Corroboro com a douta Procuradoria Especial e a SGCE, de que não pode-se
considerar a suposta violação ao art. 21, parágrafo único da LRF em razão do aumento
das despesas com pessoal nos últimos 180 dias de mandato.

Como bem colocado, os encargos especiais têm a destinação específica de
retribuição pelo exercício de determinadas atividades, conforme o Decreto 16.391/97, art.
1º,

§1º,

e

podem

ser

suprimidos

a

qualquer

tempo,

não

causando,

assim,

necessariamente, comprometimento ao orçamento subsequente.

Vale ressaltar que o Decreto 42.726, de 1º/01/2017, já reduziu em 50%
(cinquenta por cento) os gastos da Prefeitura com encargos especiais.

Ademais, como bem disse o Ilustre Procurador Geral, a interpretação do
parágrafo único, do art. 21, da LRF, é ainda objeto de controvérsia, fazendo com que a
caracterização da sua infringência deve pressupor o aumento efetivo da despesa com
pessoal como ato de favorecimento indevido ou com o propósito de inviabilizar futuras
gestões, não havendo nos presentes autos indícios dessa natureza.
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Por este posicionamento, deixarei de acatar a sugestão da Determinação D5,
(“sustação de pagamento da verba 555, Encargos Especiais”), apresentada pela CAD à fl.
806, afinal, ao meu ver, a continuidade, ou não, da realização desta despesa depende,
exclusivamente, de decisão do atual Prefeito, não cabendo determinação expressa de
interrupção.

Acredito que a realização de lançamentos de anulação de despesas orçamentárias
não liquidadas, no final do exercício de 2016, embora tenha malferido acionadores
cognitivos da contabilidade, não parecem ter sido executados para burlar normas jurídicas
ou para alterar análises relevantes da situação econômico-financeira do Município,
restando preservados a boa-fé.

Sobre este item, a própria CAD, às fls. 782 de seu relatório, fez a constatação,
durante os trabalhos de auditoria, de que a motivação, ABSOLUTAMENTE EQUIVOCADA,
de cumprimento da determinação para o cancelamento dos empenhos foi associada à
recomendação contida nos Pareceres Prévios às Contas de Governo referentes aos
exercícios de 2014 (Recomendação 11) e 2015 (Recomendação IV.12), a seguir transcrita:
“Que a CGM, na qualidade de órgão de controle interno do Município, e
independentemente de atos normativos que versem sobre cancelamento de empenhos,
implemente mecanismos que evitem o registro patrimonial de fatos geradores que não
tenham ocorrido dentro do exercício, ou seja, que somente sejam evidenciados no
Balanço Patrimonial os Restos a Pagar Não Processados provenientes de empenhos
cujos fatos geradores já ocorreram, sem a respectiva liquidação.”

Também se verificou o cumprimento de todos os limites legais aplicáveis à espécie
por parte do Chefe do Executivo.

Por fim, estou convicto de que as supostas irregularidade supratranscritas não tem
o condão de encartar as presentes contas de governo na classificação de aprovadas, a
qualquer custo, haja vista a incidência necessária dos cânones da proporcionalidade e da
razoabilidade no processo interpretativo do vertente caso.
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Assim sendo, pelo o exposto, limitando-me ao escopo das análises
proferidas pelo corpo técnico, e, considerando que todos os pontos contrários à
aprovação elencados pela CAD foram muito bem contestados, devidamente
fundamentados e tratados de forma zelosa e criteriosa pela digníssima Senhora
Secretária Geral de Controle Externo e pelo digníssimo Sub-Secretário, bem como
pelo Parecer de inteligente, justo e de alto nível elaborado pelo Ilustre Chefe da
Procuradoria Especial, desta Corte de Contas, e ainda por tudo que contém nos
presentes autos, me dá a tranquilidade e a segurança para, dessa forma, aplicar a
mais lídima e salutar justiça quanto à emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À
APROVAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO, RELATIVAS AO PERÍODO ENTRE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO
DE 2016, PELAS QUAIS FOI RESPONSÁVEL O EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO

EDUARDO

DA

COSTA

PAES,

COM

DETERMINAÇÕES

E

RECOMENDAÇÕES, 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.

DETERMINAÇÕES:
D1) Que seja realizada revisão do Plano de Capitalização do FUNPREVI,
aprovado pela Lei Municipal nº 5.300/2011, sob pena de que o
Tesouro Municipal seja obrigado, nos próximos exercícios, a dispor
de vultosas quantias para cobertura do déficit financeiro já existente
no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do
Município do Rio de Janeiro, conforme responsabilidade estipulada
no § 1º do art. 2º da Lei nº 9.717/1998 (subitem 5.6);

D2) Que os atos de fixação de proventos de aposentadorias e pensões
observem o disposto na Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei
Federal nº 10.887/2004 e na decisão proferida por esta Corte no
processo 05/5159/2004 (subitem 5.6);
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D3)

Que

as

contribuições

previdenciárias

incidentes

sobre

as

remunerações percebidas pelos servidores beneficiados pelo abono
permanência sejam recolhidas ao FUNPREVI, conforme decisão
proferida no processo 40/6200/2011 (subitem 5.6);

D4) Que o Poder Executivo atue junto ao PREVI-RIO para que seja
cumprido o disposto na legislação que trata dos Regimes Próprios de
Previdência, a fim de que a posição atuarial atualizada seja refletida
nas Demonstrações Contábeis de encerramento de cada exercício do
FUNPREVI e, consequentemente, nas Demonstrações Consolidadas
do Município (subitem 5.2); e

D5) Que a Secretaria Municipal de Fazenda, na pessoa de seu titular, sob
pena de responsabilidade, proceda o imediato lançamento tributário
das obrigações não quitadas por empresas concessionárias, no que
concerne

a

exploração

de

publicidade

em

áreas

públicas,

notadamente mobiliário urbano, bem como as empresas que operam
publicidade na denominada Mídia Exterior, devendo a Coordenadoria
de Licenciamento e Fiscalização proceder rigorosa fiscalização em
publicidades não licenciadas, em verdadeiro afronto a ordem pública
e, ainda, providenciar a cobrança de tributos quanto a utilização de
áreas públicas para a realização de eventos, evitando-se desta forma,
a perda de Receita.

D6) Que o Poder Executivo efetive criteriosa análise antes da realização
de cancelamentos de saldos de empenhos com objetivo de se evitar
que aqueles referentes a serviços já prestados e/ou materiais já
entregues, pelos fornecedores, sejam irregularmente cancelados.

D7) Para que a Prefeitura avalie as condições de administração e
manutenção dos hospitais municipalizados no exercício de 2016,
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verificando os ajustes necessários para fazer face ao aumento
correspondente de despesas, em conformidade com a LRF.”

RECOMENDAÇÕES:
1. Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à
carência de professores, bem como às relativas à infraestrutura das
escolas (subitens 1.8 e 10.IV.5 da instrução e fls. 498/500 do p.p.);

2. 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 (subitens 1.8 e 10.IV.6
da instrução e fls. 498/500 do p.p.);

3. Que o Poder Executivo estabeleça referenciais técnicos mais precisos
para os elementos mínimos que devem compor os projetos básicos,
tanto em licitações de obras públicas, quanto 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 (subitem 1.8 da instrução e fls. 523 do p. p.);

4. Que o Poder Executivo tome providências junto à Secretaria Municipal
de Saúde e a RIOURBE no sentido de abolir a recorrente prática de
realização de despesas sem prévio empenho (subitens 1.8, 4.2.2 e 10.
IV.13 da instrução e fls. 502/512);

5. Que seja estudada a possibilidade da criação de fonte de recursos
própria para a receita proveniente de alienação de bens e direitos, de
modo a demonstrar sua utilização no financiamento de despesas de
capital ou despesas correntes do RPPS, conforme preceitua o art. 44
da Lei de Responsabilidade Fiscal (subitem 2.4.2.6 da instrução);
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6. Que conste nos Projetos de Lei Orçamentária o demonstrativo previsto
no § 6º do art. 165 da Constituição Federal (subitens 2.5.1 e 10.IV.7 da
instrução);

7. Que a Secretaria Municipal da Casa Civil e a Controladoria Geral do
Município elaborem Plano de Ação, envolvendo os órgãos gestores
dos segmentos alcançados pelas renúncias de receitas, visando a
criação de normas que permitam à Prefeitura mensurar o retorno
socioeconômico das mesmas junto à população, com mecanismos
oficiais de estudo, avaliação, implementação e acompanhamento dos
incentivos, por área de fomento, de forma a viabilizar a análise da
efetividade, por meio de instrumentos gerenciais institucionalizados,
com ampla divulgação, a fim de reforçar a transparência e controle
social da coisa pública (subitens 2.5.3 e 10.IV.8 da instrução);

8. Que o Município cumpra o limite fixado nas Leis Orçamentárias Anuais
para a aplicação em incentivo fiscal a projetos culturais (subitens 2.5.4
e 10.IV.15 da instrução);

9. Que o Poder Executivo cumpra o disposto na Lei 4.644/2007 (subitens
2.10.1.1 e 10.IV.10 da instrução);

10. Que nos próximos exercícios, as despesas descritas nos subitens
3.1.1 a 3.1.9 não sejam consideradas para fins de elaboração do
demonstrativo destinado à apuração do percentual mínimo de
aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

11. Que seja adotado o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da LDB, a
fim de que os recursos da MDE sejam repassados automaticamente à
Secretaria Municipal de Educação (subitem 3.1.11.2 da instrução);
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12. Que os recursos advindos do FUNDEB sejam aplicados pelo Município
somente

em

ações

consideradas

como

de

manutenção

e

desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, nos
termos do art. 21, caput, da Lei n.º 11.494/2007 c/c o art. 70, caput e
incisos I a VIII, da Lei n.º 9.394/1996 (subitem 3.2.3 da instrução);

13. Que os procedimentos de repasse dos recursos provenientes dos
royalties do petróleo ao FUNPREVI não se sujeitem ao disposto no
Decreto Municipal nº 41.149/2015, devendo ser repassados mês a mês
de acordo com a competência a que se referirem (subitem 5.4 da
instrução);

14. Que seja evitada a transferência de imóveis ao FUNPREVI, como
pagamento de dívidas ou como novas fontes de capitalização, uma vez
que a geração de receitas provenientes dos mesmos, seja por
alienação ou por recebimento de aluguéis, tem se demonstrado de
difícil concretização (subitem 5.5 da instrução);

15. Que a PGM e a CGM, juntamente com o IPLANRIO, promovam a
integração entre os seus sistemas, de forma a possibilitar a
contabilização e a análise das informações de forma automática e em
tempo real por transmissão de dados via sistemas (subitens 7.1 e
10.IV.16 da instrução);

16. 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 (subitens 7.3 e 10.IV.17 da
instrução);
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17. Que a PGM, na qualidade de órgão responsável pela cobrança dos
créditos inscritos em Dívida Ativa, adote medidas visando maior
controle dos prazos prescricionais de tais créditos e maior agilidade
nas providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de que
sejam minimizados os riscos de cancelamentos decretados no curso
das execuções fiscais (subitem 7.5.3 da instrução);

18. Que a estimativa das disponibilidades de caixa líquidas utilizada para
fins de elaboração do Anexo de Metas

Fiscais considere o

comportamento histórico de todas as variáveis envolvidas, e não
apenas o fator de projeção da Receita Corrente Líquida sobre o saldo
apurado no exercício anterior (subitens 9.3.2 e 10.IV.19 da instrução);

19. Que a CGM faça constar, na Prestação de Contas de Governo de 2017,
demonstrativo que evidencie, com relação ao montante apurado
através do Relatório CGM n.º 010/2017, os valores pagos e os
pendentes de quitação ao final do exercício, por órgão e fonte de
recurso (subitem 9.4 da instrução);

20. Que se envidem esforços para o cumprimento das metas estabelecidas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual
utilizando as ferramentas previstas no art. 9º da LRF (subitens 9.5.2 e
10.IV.20 da instrução);
21. Que o Chefe do Poder Executivo proceda ao processo licitatório para
exploração de vagas de estacionamento na Cidade, hoje operadas por
“flanelinhas”, ocasionando enorme prejuízo ao erário, com elevada
perda de receita referente a esta atividade.
22. Que o Poder Executivo envide esforços no sentido de efetivar a
completa Circulação da frota de ônibus, operadas pelo SPPO, com ar
condicionado.
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23. Que o Município faça monitoramento e controle mais efetivo nas áreas
públicas, a fim de prevenir e coibir a ocupação irregular, evitando,
dessa forma, que a administração pague quantias vultosas por essas
desocupações.
24. Que o Poder Executivo observe a aplicação do Parágrafo 1º do Artigo
133 do Decreto 39.094 de 2014, que dispõe sobre a utilização das
sepulturas por pessoas designadas como beneficiárias pelo titular de
direito de uso, a fim de que o beneficiário possa exercer o seu direito a
qualquer momento.
Art. 133. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá ser
titular de direitos ao sepulcro em cemitérios públicos e
particulares do Município do Rio de Janeiro, obedecidos
os requisitos previstos neste Regulamento.
§ 1º A sepultura cujo titular de direito de uso seja pessoa
física destinar-se-á ao sepultamento dos cadáveres
deste, de sua família, conforme vocação contida no §3º
deste artigo, e dos que sejam por aquele especificamente
designados como Beneficiários.

25. Que o Poder Executivo revogue o Artigo 1º da Resolução conjunta
CVL/SECONSERVA Nº 02 de 18 de setembro de 2013, no que concerne
a proibição de transferência de Jazigos Perpétuos nos treze cemitérios
públicos, o que vem causando enormes transtornos às famílias,
principalmente as mais pobres, que no momento de dor e de
desespero se veem constrangidas, e muitas das vezes impedidas, de
sepultar o seu ente querido no mesmo jazigo daquela família.

26. Que o Município promova maior fiscalização em Contratos e
Convênios com OSs - Organizações Sociais e ONG’s - Organizações
não Governamentais, especialmente relativas a Saúde, Assistência
Social, Educação e Esporte e Lazer.
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27. Que a Secretaria Municipal de Saúde avalie, com rigor, e busque
aprimorar o atendimento ambulatorial nas UPAs, a fim de promover um
melhor atendimento à população carioca.
28. Que a Secretaria Municipal de Saúde envide esforços a fim de
aperfeiçoar, junto às OSs, a entrada de dados, difundindo e treinando a
operação dos sistemas de controle;

29. Que a Secretaria Municipal de Saúde proceda a publicação das
informações contidas no Painel de Gestão OS INFO, expandindo do
conteúdo sintético para o analítico, fortalecendo o Controle Social e
permitindo que a Sociedade Carioca colabore na fiscalização;

30. Que a Secretaria Municipal de Saúde passe a desenvolver seus
próprios indicadores nos contratos de gestão da atenção básica para
uma avaliação contínua, a partir dos dados do Painel, com o intuito de
aferir a economicidade, efetividade e eficiência da atuação das OSs,
pois estes são necessários para o diagnóstico, monitoramento e
avaliação de programas e políticas públicas e publicizando-os.

Sala das Sessões,

de

de 2017.

IVAN MOREIRA
Conselheiro-Relator
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