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Referência: Prestação de Contas do Governo da Cidade do Rio de Janeiro, relativa ao  

exercício de 2007. 
 
 
Responsável: Cesar Epitácio Maia. 

 

 

- INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Estamos aqui reunidos em torno do 29º Parecer Prévio sobre as Contas de 

Gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro, elaborado por este Tribunal de Contas. E, de 

pronto, recordo-me de quando o saudoso Conselheiro Mauro Tavares de Souza, ao 

inaugurar o exame das primeiras Contas do Prefeito, pelo TCM, referentes ao exercício de 

1979, definiu a prestação de contas como o panorama da vida de uma administração. De 

acordo com essa maneira de pensar, veremos o que os números nos contam sobre a 

história do Rio, naturalmente dentro da nossa perspectiva, durante o ano de 2007. 

 

Naquela Sessão Plenária de maio de 1981, o então relator fez questão de 

referir-se ao papel do Tribunal de Contas como eminentemente técnico. Também 

acompanhando esse posicionamento que, a propósito, norteou a criação deste TCM há 

quase 28 anos, tenho a convicção que este Plenário se reúne hoje, acima de tudo, para o 

bem da Cidade e de seus habitantes. 
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A análise qualif icada que o TCM vem procedendo ao longo de sua existência 

participa da história do desenvolvimento do Rio de Janeiro. À parte as discussões polít icas 

sobre a linha adotada pela via legítima do poder discricionário do gestor público, o TCM 

atua não para fixar regras sobre como dispor do orçamento municipal, mas para 

acompanhar, corrigir quando necessário e garantir sua eficaz execução. Esse trabalho é a 

base que auxiliará o julgamento das Contas de Gestão, cuja competência final é da 

Câmara Municipal. 

 

É impossíve l deixar de enfatizar que, para o seu desenvolvimento, o Rio não 

pode prescindir de uma consciência ampla de suas demandas e problemas. Segunda 

cidade que mais contribui para o PIB do Brasil e 30ª no ranking mundial, segundo dados 

do IBGE e da City Mayors Statistics, mesmo assim não é considerada uma cidade global. 

Segundo a Globalization and World Cities Study Group  &  Network,  do Reino Unido, o Rio 

não está entre as cidades preparadas para os desafios do futuro.  

 

E como se preparar para o futuro?  

 

A população das cidades no mundo inteiro cresce a uma taxa de cerca de 

180 mil pessoas por dia, segundo o que foi afirmado no último Congresso Mundial das 

Metrópoles, realizado em Berlim, em maio de 2005. Naquela ocasião, também foi revelado 

que, até 2030, haverá mais dois bilhões de novos moradores nas cidades e muitos deles 

viverão em favelas. Se já não conseguimos administrar hoje o crescimento de nossas 

favelas, imaginemos o Rio daqui a 20 anos. 
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Estudo concluído em setembro do ano passado por duas organizações 

européias independentes de pesquisa, para explorar os principais desafios e tendências 

que darão forma ao desenvolvimento urbano durante os próximos anos, aponta o 

transporte sem qualquer dúvida como a maior preocupação envolvendo questões de infra-

estrutura. Será esta a área que causará maior impacto na atratividade para investimentos 

nas cidades. As dificuldades com congestionamentos freqüentes têm custos ambientais e 

econômicos importantes. No Reino Unido, por exemplo,   estima-se   que   os   prejuízos   

com   os  engarrafamentos cheguem a US$ 38 bilhões ao ano. De fato, os problemas de 

transportes afetam as cidades em todos os níveis de desenvolvimento, tendo entre suas 

principais causas o planejamento insatisfatório e infra-estrutura insuficiente. 

 

Essas são algumas considerações para dizer que o Rio precisa já de um 

futuro. Futuro que pode ser construído a partir de agora, através de polít icas públicas 

lúcidas. Lucidez que advém do conhecimento gerado por informações precisas e as 

conclusões corretas que delas podemos extrair.  

 

E nesse aspecto, o TCM vem somando esforços, seja através de inestimável 

banco de dados alimentado pelo trabalho da Coordenadoria de Auditoria e 

Desenvolvimento (CAD), seja pelo recente, mas expressivo, desempenho do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas (NEP). Esse conjunto de trabalhos se coloca a serviço dos 

administradores e gestores públicos como subsídio às suas ações e decisões. 

 

A CAD, que ao longo dos anos preparou-se com rigor para, principalmente, 

proceder à análise prévia das contas do chefe do Poder Executivo   municipal,   emite   

relatórios   periódicos   informando   os resultados decorrentes da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial, das aplicações dos fundos especiais, do comportamento da dívida 

pública do Município e do controle do pessoal efetivo. Esse acompanhamento ainda no 

curso do exercício financeiro permite a correção de possíveis desvios operacionais, além 

de oferecer auxílio para a elaboração dos orçamentos seguintes.  
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Através do NEP, o Tribunal já realizou três painéis sobre autonomia 

municipal. Trouxe a esta Casa nomes como Fernando Rezende, Luiz Roberto Afonso, Luiz 

Paulo Vellozo Lucas, Sérgio Besserman, François de Bremaeker, Andréas Krell, Francisco 

Weffort, Amaury de Souza, Joaquim Falcão, Merval Pereira, Ricardo Lobo Torres, Marcos 

Catão e Ricardo Almeida Ribeiro - só para citar alguns - para expressar e debater valiosas 

idéias, não só sobre a situação atual do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, para se certificar 

que há caminhos para fortalecê-la e alçá-la a um justo status dentro da Federação 

brasileira.  

 

Um desses caminhos diz respeito ao injusto tratamento simétrico conferido à 

cidade em relação aos demais municíp ios brasileiros. Ao contrário do que ocorre em várias 

outras federações, o poder local no Brasil é definido de forma extremamente rígida, tanto  

em  termos  das suas responsabilidades na prestação de serviços, como principalmente 

em relação às fontes de financiamento de seu gasto. Legisladores e estudiosos concordam 

que a percentagem de vinculação de recursos não leva em conta a discricionariedade do 

gestor público nem as peculiaridades de sua jurisd ição. De acordo com a lei brasileira, um 

município de cinco mil habitantes e uma cidade como Rio ou São Paulo têm as mesmas 

obrigações e a mesma competência tributária.  

 

A criação de municípios especiais, aplicada às grandes capitais do país, 

mostrou-se, de acordo com as discussões do primeiro painel aqui realizado, perfeitamente 

viável, administrativa e juridicamente falando. Este foi um marcante resultado daquele 

primeiro evento. 

 

E foi igualmente interessante reconhecer, através das palestras apresentadas 

no segundo painel, como o Congresso Nacional é preenchido preponderantemente por 

representantes do interior do país, segundo o sistema eleitoral vigente. Por isso, ficou 

evidente a necessidade de abrir espaço para uma representação mais cosmopolita e 

contemporânea na polít ica nacional. 
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Os debates do terceiro painel, sobre a proposta de reforma tributária, 

apontaram para o agravamento da centralização do poder federal. Embora a Constituição 

de 1988 contivesse uma mensagem original municipalista, nos anos que se seguiram o 

que vimos assistindo é tão-somente ao aumento da competência federal, sentido 

especialmente em relação às contribuições que, ao contrário de recursos oriundos da 

arrecadação de impostos, não são obrigatoriamente compartilhados com os estados, 

Distrito Federal e municípios. O Professor Ricardo Lobo Torres chegou mesmo a cunhar a 

expressão �governo de presidência imperial� para traduzir esse fenômeno. 

 

Palavras que nos remetem aos primórdios da instituição da administração 

pública brasileira pós-colonial. Estudo do historiador gaúcho Ivan Pinheiro afirma que se, 

por um lado, a presença da Corte contribuiu para manter a integridade territorial do país,  

enquanto a América espanhola se desfazia em movimentos separatistas, D. João trouxe 

para o Brasil um sistema de administração absolutista e protegido por rígida censura. Das 

contas públicas não era permitido o exame, fato, aliás, comum entre os poderes 

soberanos daquela época. 

 

   A fonte do que hoje entendemos como administração pública brasile ira 

brotou, então, em meio a uma atmosfera de necessidade de se instituir algum tipo de 

governo que abraçasse um território de proporção continental, tão diverso da pequena 

nação portuguesa. A expressiva centralização de poder foi um dos caminhos adotados, 

muitos dos quais, é espantoso, não foram revistos e readaptados nesses 200 anos de 

história. É o que pretende investigar o estudo que este Tribunal, em parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas, apresentará nos próximos meses. 

 

Essas d igressões ilustram brevemente a complexa história testemunhada por 

esta cidade. Cidade que foi o palco para muitos acontecimentos que forjaram este país. 

Podemos dizer, com segurança, que o Brasil começou, de fato, no Rio de Janeiro. 
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Olhemos, agora, para o presente. E ele assim se nos apresenta: em 

população, o Rio de Janeiro está entre as 35 maiores cidades do mundo, com mais de 6 

milhões de habitantes, 100% é claro urbanos. Por sua posição de capital federal ocupada 

de 1763 a 1960, a cidade transformou-se em um dinâmico centro financeiro, comercial e 

cultural. Sua Bolsa de Valores foi a primeira fundada no Brasil, em 1845. Atualmente, aqui 

estão sediadas as duas maiores empresas nacionais � Petrobrás e Vale, bem  como  o  

maior  grupo  de  mídia  e comunicações da América Latina � as Organizações Globo. 

Também se estabelecem no Rio o BNDEs, a Eletrobrás, Furnas, IBGE, IPEA, FINEP, a 

Comissão de Valores Mobiliários, o Inmetro, o INPI, o escritório-central da Agência 

Nacional do Petróleo, as Indústrias Nucleares do Brasil e tantas outras autarquias e 

fundações federais. Reúne, ainda, os principais grupos do setor naval e os maiores 

estaleiros, responsáveis por cerca de 90% da produção de navios e de equipamentos 

offshore da nação.  

 

O Rio é o segundo maior pólo de pesquisa e desenvolvimento, responsável 

por 17% da produção científica nacional, segundo dados da Unicamp. O Instituto de 

Tecnologia de Fármacos, da Fundação Oswaldo Cruz, é o principal centro de 

desenvolvimento de anti-retrovirais e o maior laboratório oficial do país. 

 

Além disso, a rede pública de ensino carioca é a segunda mais extensa do 

Brasil, com mais de 1 milhão de matrículas, em 2006.  

 

Quarenta por cento dos turistas estrangeiros que visitam o Brasil escolhem 

nossa cidade como destino, desembarcando em um de nossos três aeroportos comerciais.  

O Porto do Rio de Janeiro é um dos mais movimentados do país quanto ao valor e à 

tonelagem das mercadorias que entram e saem.  
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A Região Metropolitana do Rio de Janeiro concentra 70% da força econômica 

do Estado e 8% de todos os bens e serviços produzidos na nação, conforme o IBGE. Há 

muitos anos representa o segundo maior pólo industrial brasileiro, embora nas últimas 

décadas seu perfil econômico venha adquirindo, cada vez mais, matizes de um grande 

pólo nacional de serviços e negócios. 

 
Não preciso me alongar mais do que isso para descrever as enormes 

responsabilidades que o governo do Município do Rio de Janeiro tem com o compromisso 

permanente de atuação em benefício de todos os que aqui habitam.  

 
Pretende o Tribunal de Contas do Município através da auditoria operacional 

e das inspeções rotineiras e especiais, sem esquecer o já citado trabalho da CAD e do 

NEP, empreender forças no sentido de ajudar a administração pública munic ipal a lidar 

com a situação presente, com olhos em um futuro próspero. Acredito ser esse nosso 

principal papel perante a sociedade carioca.  

 
Para falarmos das Auditorias Operacionais é necessário fazer antes um breve 

histórico do esforço que este Tribunal desempenhou para implementar nas suas ações as 

mais modernas técnicas de auditoria. 

 
Inicialmente, algumas pré-condições foram observadas, como a criação de 

um setor específico para proceder à análise prévia das contas do Chefe do Poder 

Executivo Municipal � a CTCO, hoje Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento. Esta 

medida foi fundamental, no sentido de permitir que as demais inspetorias pudessem se 

dedicar especificamente às verificações dos atos administrativos que gerassem despesas. 

 

A realização de concursos e o investimento intensivo em treinamento foram 

o segundo passo. Neste ponto, temos que destacar que o Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro sempre buscou a excelência acadêmica. A contratação da 

Fundação Getúlio Vargas para a capacitação em Master Public Administration � MPA e em   
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Auditoria Operacional de cerca de 120 técnicos; da UFRJ, em Auditoria Ambiental e 

Estatística e da FIOCRUZ, em Auditoria Hospitalar, são alguns exemplos. 

 

Assim, foi possível iniciar, na administração do Presidente Thiers Montebello, 

em 2002, um profundo processo de reestruturação da Secretaria de Controle Externo. A 

segregação das inspetorias por macrofunções de governo permitiu uma maior 

especialização e racionalização dos trabalhos de controle. 

 

Saúde, educação, obras e meio-ambiente passaram a ter respectivamente 

uma inspetoria exclusivamente responsável por seus controles. 

 

 Desta forma, foi possível desenvolver programações de visitas técnicas com 

check lists específicos de auditoria para cada área de governo, permitindo uma agilização 

das verificações in loco. Relatórios sucintos, com fotografias seqüenciais e descritivas, são 

medidas essenciais para uma comparação entre o contratado e o executado. 

 

 Quanto as Auditorias Operacionais, o Tribunal de Contas do Município passou 

a mensurar, por meio de indicadores, os resultados que a sociedade obteve com 

determinados programas ou contratos. 

 

Graças a essas ações e seus efetivos resultados, o TCM vem paulatinamente 

tornando-se referência não só nacional, mas também se fazendo notar no sistema de 

controle público internacional. Prova disso são as visitas de membros dos Tribunais de 

Contas de Angola, Cabo Verde e Moçambique para aquisição de experiência. O recente 

convênio com o Tribunal de Contas de Portugal, firmado em abril último, por in iciativa do 

Presidente Thiers Montebello, o posiciona estrategicamente dentro da Comunidade de 

Língua Portuguesa. Este convênio foi o primeiro celebrado pela Corte lusitana com uma 

entidade de abrangência municipal, ao contrário dos habituais acordos de cooperação com 

órgãos de controle de espectro nacional. 
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Por todo o exposto, o Parecer Prévio sobre as Contas de Gestão de 2007 que 

agora passo a relatar espelha todo um trabalho  que  este Tribunal de Contas realiza ao  

longo do ano, pari passu à atuação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os resultados que 

apresento não são novidade para esta Casa. O que faço agora é contar em números a 

história de um ano da administração do Rio, cidade com quem este Tribunal mantém 

estreita e zelosa intimidade. 

 

 
- ANÁLISE TÉCNICA 
 
A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento � CAD, cumprindo a 

determinação contida no inciso I do § 4º do art 1º da Deliberação nº 142/2002, efetuou a 

análise das demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 

de 2007 e apresenta um minucioso relatório que nos permite observar, com clareza e 

transparência, a movimentação econômico-financeira transcorrida naquele período. 

 

Em face da riqueza de detalhes contida no relatório e com o intuito de evitar 

um trabalho repetitivo e cansativo, procurei destacar os pontos que julguei mais 

importantes para a apresentação deste parecer. 

 

 

- RESPONSÁVEL PELA GESTÃO 
 
A gestão do Município do Rio de Janeiro, em 2007, foi exercida pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito CESAR EPITÁCIO MAIA, que ocupou o cargo no período de 

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2007. 

 

 

- DOCUMENTAÇÃO 

A Prestação de Contas está constituída pelos documentos abaixo 

relacionados, abrangendo a Administração Direta e a Administração Indireta: 
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٠ Ofício nº 051/GBP, de 31 de março de 2008, do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro; 

 

٠ Certificado de Auditoria nº 001/2008 emitido, na modalidade PLENO, pela 

Auditoria Geral da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro; 

 

٠ Relatório de Desempenho da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro frente 

a Lei de Responsabilidade Fiscal � 3º Quadrimestre de 2007, elaborado pelo 

Controlador Geral do Município; 

 
٠ Relatórios de Limites Legais, Relatórios Consolidados, Relatórios de 

Contabilidade com base na Lei nº 4.320/64 e Relatórios de Contabilidade de 

acordo com a Lei nº 6.404/76; e 

 
  ٠ Relatórios da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 � LRF. 
 
 

- ESTRUTURA MUNICIPAL 
 

  Em 31/12/2007, a estrutura da Administração Municipal estava constituída 

pela Câmara de Vereadores (CMRJ), Tribunal de Contas (TCMRJ), Gabinete do Prefeito 

(GBP), Controladoria Geral (CGM), Procuradoria Geral (PGM), 23 Secretarias, 13 Fundos 

Especiais, 2 Autarquias, 5 Fundações, 8 Empresas Públicas e 4 Sociedades de Economia 

Mista. 

 

  - APRESENTAÇÃO DOS BALANÇOS 

   
  Os Balanços previstos no § 1º do art. 41 do Regimento Interno do Tribunal 

de Contas, aprovado pela Deliberação nº 34/83, estão segregados em: 
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٠ Balanços e Quadros da Administração Direta, abrangendo os Poderes 

Executivo e Legislativo; 

 

٠ Balanços das Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, Empresas Públicas 

e Sociedades de Economia Mista, sem prejuízo da apresentação de suas 

Prestações de Contas Anuais; 

 

٠ Balanços Orçamentários e Patrimonial Consolidados, contemplando a 

Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista. 

 

Verificou-se que alguns demonstrativos complementares, assim como na 

Prestação de Contas do exercício de 2006, não foram encaminhados junto com a presente 

Prestação de Contas. 

 

- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

  O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e os Relatórios de 

Gestão Fiscal do Executivo e Consolidado do Município do Rio de Janeiro definitivos foram 

publicados no DO Rio, de 07/03/2008, bem como divulgados via internet;  no entanto, não 

houve a publicação do Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das 

Parcerias Público-Privadas Contratadas, que corresponde ao Anexo XVII do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária. 

  Assim como nos exercícios anteriores, o demonstrativo dos resultados 

alcançados pelas medidas adotadas na forma do art. 13 da LRF � Lei de Responsabilidade 

Fiscal - previsto no inciso I do Parágrafo único do art. 7º da Deliberação TCM nº 134/00 � 

não integra as referidas Contas. 
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  - CERTIFICADO DE AUDITORIA 

 
  O Certificado de Auditoria nº 001/2008, emitido na modalidade PLENO, 

ressalva que o escopo da verificação limitou-se ao Poder Executivo e certifica que: 

   
 

�٠ A dívida consolidada líquida alcançou 41,67% da RCL, respeitando o limite 

de 120%, nos termos do inciso I do art. 3º da LRF e inciso II do art. 3º da 

Resolução do Senado nº 40/01; 

   

٠ as receitas realizadas com operações de crédito tiveram a participação de 

0,10% 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 nº 43/01; 

 

٠ as receitas realizadas com operações de créditos não superaram as 

Despesas de Capital no exercício de 2007, conforme previsto no inciso V do § 

1º c/c o § 3º, ambos do art. 32 da LRF; 

 

٠ 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 nº 43/01, representando 10,27% da receita corrente 

líqu ida, conforme Demonstrativo dos Limites da Dívida Pública, elaborado 

pela Superintendência do Tesouro Municipal; 

 
 

٠  não houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita 

no exercício de 2007 � arts. 32 e 38  LRF; 
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٠ a despesa com pessoal do Executivo foi equivalente a 43,74% da receita 

corrente líquida, cumprindo o limite de 54% determinado pela alínea �b� do 

inciso III do art. 20 da LRF.� 

 

 
  - LEI  DE  DIRETRIZES  ORÇAMENTÁRIAS 
 
 
  As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007 foram instituídas pela 

Lei nº 4.386, de 26/07/2006. 

 
  Os anexos de metas fiscais e de riscos fiscais encontram-se em conformidade 

com a legislação. 

 

  - LEI  ORÇAMENTÁRIA  ANUAL 

 
  A Lei Orçamentária Anual, de nº 4.458, de 29 de dezembro de 2006, estimou 

a Receita e fixou a Despesa em R$ 10.151.718.120,00 (dez bilhões, cento e cinqüenta e 

um milhões, setecentos e dezoito mil, cento e vinte reais). Do total da Receita, R$ 

8.029.579.883,00 (oito bilhões, vinte e nove milhões, quinhentos e setenta e nove mil, 

oitocentos e oitenta e três reais), têm como origem Recursos do Tesouro e R$ 

2.122.138.237,00 (dois bilhões, cento e vinte dois milhões, cento e trinta e oito mil, 

duzentos e trinta e sete reais), recursos de outras fontes. Do valor do Orçamento da 

Despesa, o montante de R$ 5.818.629.257,00 (cinco bilhões, oitocentos e dezoito milhões, 

seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e cinqüenta e sete reais) foi destinado ao 

Orçamento Fiscal e R$ 4.333.088.863,00 (quatro bilhões, trezentos e trinta e três milhões, 

oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais) à Seguridade Social. 

 

  No art. 9º foi autorizada a abertura de créditos adicionais sup lementares até 

29% do total da despesa fixada. Também foi autorizado ao  Poder  Executivo  no  art.  8º,  
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adotar medidas para, em decorrência da alteração de estrutura organizacional, adaptar o 

orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual. 

 

  No art. 17, como incentivo à cultura, foi fixado o limite mínimo de 0,4% e o 

máximo de 1% da arrecadação com Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza � ISS. 

 

- GESTÃO  ORÇAMENTÁRIA 

٠ O Orçamento inicial de R$ 10.151.718 mil fo i alterado para R$ 10.820.874 

mil, em decorrência da abertura de Créditos Adicionais e Cancelamentos de 

dotações orçamentárias, gerando assim um acréscimo de 6,59% no total da 

despesa fixada. 

   

٠ O acréscimo ao Orçamento da Despesa é decorrente de recursos oriundos 

de superávits financeiros, excesso de arrecadação e incorporação de 

recursos. 

 

٠ O Município cumpriu o limite de 29% fixado pela Lei Orçamentária Anual, 

tendo aberto créditos adicionais da ordem de 10,91%, apesar de o 

demonstrativo publicado pelo Município ter indicado 9,75%, por não ter 

considerado as deduções previstas no § único do art. 9º. O detalhamento 

deste percentual está apresentado no subitem 8.5 do relatório da CAD � 

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento. 

 

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

٠ O Balanço Orçamentário apresenta um déficit de execução de R$ 132.488 

mil, decorrente da diferença entre a Receita Arrecadada, no valor de R$ 

9.514.609 mil, e a Despesa Realizada, no importe de R$ 9.647.097 mil. 
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٠ Em relação à Receita Prevista Total de R$ 10.151.718 mil, a Despesa 

Autorizada Final de R$ 10.820.874 mil gerou um Déficit de Previsão 

Orçamentária da ordem de R$ 669.156 mil. 

 

٠ Foi registrada uma Insufic iência de Arrecadação de R$ 637.109 mil, obtida 

pela diferença entre a Receita Prevista e a Arrecadada. 

 

٠ Na Despesa, foi executada importância inferior à autorizada, gerando uma 

economia orçamentária de R$ 1.173.777 mil. 

 

  - RECEITA  ARRECADADA 

٠ Por categoria econômica, R$ 9.385.149 mil foram arrecadados em Receitas 

Correntes e R$ 129.460 mil em Receitas de Capital. 

   

  ٠ Os maiores valores arrecadados estão nas rubricas de Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza � ISS, Cota-Parte de ICMS, Imposto Predial e  

Territorial Urbano � IPTU e Transferências de Recursos do FUNDEF � Fundo 

de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e FUNDEB � Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais de Educação - Parcela ICMS. 

   

٠ As Receitas Próprias tiveram um crescimento de 4,7% em relação ao 

exercício de 2006, registrando uma arrecadação de R$ 5.757.018 mil. 

 

A análise pormenorizada da arrecadação da receita, contendo valores e 

gráficos sobre as maiores arrecadações, evolução nos últimos cinco anos, transferências, 

royalties do petróleo e receita corrente líquida, está apresentada, objetivamente, no 

subitem 2.5 do relatório da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento. 
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- DESPESA REALIZADA 

٠ As despesas correntes somaram R$ 8.408.672 mil enquanto as de capital 

atingiram R$ 1.238.425 mil representando, respectivamente, 87,16% e 

12,84% do total das despesas empenhadas. 

 

٠ Ao analisar as despesas correntes, no subitem 2.6.1, a CAD faz referência 

ao processo nº 040/005.537/2007 (Anexo I de sua análise), que trata da 

conversão de licença especial em pecúnia indenizatória, instituída pelo Poder 

Executivo Municipal por meio dos Decretos nºs 28.362, de 29/08/2007 e 

28.514, de 05/10/2007. Aquele processo foi apreciado nesta Corte em 

Sessão Administrativa, ocorrida em 14/01/2008, que decidiu acompanhar o 

Voto do Relator, Excelentíssimo Senhor Conselheiro Jair Lins Netto, pela 

expedição de ofícios com o inteiro teor da decisão ao Senhor Prefeito e ao 

Senhor Presidente da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para 

ciência de seu conteúdo. 

 

٠ O detalhamento da despesa realizada, por categoria econômica, por órgãos 

de Governo, no programa 002 � XV Jogos Pan-Americanos, por projetos e 

atividades e por funções de Governo, ilustrado com tabelas, gráficos e 

demonstrativos, está devidamente apresentado pelo órgão técnico desta 

Corte nos subitens 2.6 a 2.11 de seu relatório. 

 

- GESTÃO FINANCEIRA 

  ٠ A análise refere-se apenas ao Balanço Financeiro da Administração Direta. 

   

 ٠ Verifica-se no quadro demonstrativo elaborado pela CAD (item 3 de seu 

relatório) que o saldo das disponibilidades existentes em 31/12/2007, R$ 

1.373.197 mil, é superior ao do exercício anterior, R$ 983.168 mil. 
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- GESTÃO PATRIMONIAL 

٠ O Balanço Patrimonial Consolidado do Município do Rio de Janeiro, em 

31/12/2007, apresentava a seguinte situação, expressa em milhares de reais: 

 

ATIVO 

Financeiro   R$   3.944.524 mil 

Não Financeiro  R$ 22.453.215 mil 

Compensado   R$   1.367.037 mil 

 

    PASSIVO 

    Financeiro   R$   1.320.787 mil 

    Não Financeiro  R$   7.909.028 mil 

    Patrimônio   R$ 17.167.924 mil 

                    Compensado   R$   1.367.037 mil 

 

 ٠ 69,50% do Ativo Total provêm do grupo �Realizável a Longo Prazo� onde 

está incluída a Dívida Ativa do Município e 90,32% do Passivo têm origem 

nos grupos Não Financeiro e Patrimônio. 

 

٠ O valor mais expressivo do Ativo Não Financeiro é o referente aos 

�Créditos Realizáveis a Longo Prazo�, que registra a soma da dívida ativa, 

empréstimos/financiamentos e créditos a receber, devidamente ajustados 

por conta retificadora específica, representando 85,86% do grupo ativo não 

financeiro. 

 

٠ O valor mais expressivo do Passivo Não Financeiro refere-se às �Operações 

de Créditos Internas�, onde se encontra registrada a Dívida Renegociada 

com a União, Contrato �BB � MP nº 2.118-26�, representando 96,2% do 

valor total. 
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٠ Os Restos a Pagar, no montante de R$ 1.076.798 mil, não coincide com os 

valores demonstrados no anexo V do Relatório de Gestão Fiscal. Tal 

diferença é justificada pelo fato de que tal demonstrativo tem os valores 

relacionados ao regime previdenciário do Município (FUNPREVI) expressos 

separadamente dos demais valores (subitem 4.6 do relatório da CAD). 

 
 
  - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 
 

٠ No item 5 do relatório da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, 

estão relacionados os principais componentes orçamentários e patrimoniais 

das Autarquias e Fundações, como também suas receitas e despesas. 

 
٠ A CAD registra alguns fatos relevantes ocorridos no PREVI-RIO, RIOZOO, 

FUNLAR e FPJ, nos subitens 5.1/5.2 do relatório. O detalhamento de cada 

um demonstra que já foram encaminhadas as providências visando às 

respectivas soluções. 

 
 
  - FUNDOS  ESPECIAIS 

 ٠ O Município do Rio possui 13 fundos ativos e o FMHIS (Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social) instituído pela Lei nº 4.463/2007, porém 

ainda sem execução orçamentária. 

   
 

٠ Por volume de recursos, os fundos mais importantes são o FUNPREVI � 

Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FMS � Fundo 

Municipal de Saúde e FUNDEB � Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação que, 

juntos, são responsáveis por 90% dos recursos executados. 
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٠ De forma consolidada, os Fundos Especiais arrecadaram receitas 

orçamentárias que totalizaram R$ 4.541.163 mil e realizaram despesas 

orçamentárias no montante de R$ 4.569.421 mil, gerando um resultado 

orçamentário deficitário de R$ 28.259 mil. 

 
٠ 40% dos Fundos Especiais apresentaram déficit orçamentário, destacando-

se o FUNPREVI � Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de 

Janeiro  e o FUNDEB � Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação com os 

maiores resultados negativos. 

 
٠ O déficit verificado no FUNPREVI � Fundo Especial de Previdência do 

Município do Rio de Janeiro deve-se ao pagamento de obrigações devidas 

pelo Tesouro e assumidas pelo Fundo decorrente do encontro de contas 

realizado em 31/12/2006. 

 
٠ Os déficits verificados no FUNDEB � Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de 

Educação, FMAS � Fundo Municipal de Assistência Social, FCA � Fundo de 

Conservação Ambiental e FMDCA � Fundo Municipal para Atendimento dos 

Direitos da Criança e do Adolescente devem-se à incorporação de superávit 

financeiro de exercício anterior. 

 
٠ 60% dos Fundos Especiais apresentaram superávit orçamentário, 

destacando-se o FMS � Fundo Municipal de Saúde  e o FMEO � Fundo de 

Mobilização do Esporte Olímpico. 

 
٠ De forma consolidada, 92,25% das dotações autorizadas foram realizadas. 

Os Fundos que apresentaram maiores percentuais de realização foram o 

FUNDEB � Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da  Educação  Básica  e  
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de Valorização dos Profissionais de Educação (98,01%) e  FMAS � Fundo 

Municipal de Assistência Social. (97,52%). 

 

٠ Os FMS � Fundo Municipal de Saúde, FMEO � Fundo de Mobilização do 

Esporte Olímpico e FASS � Fundo de Assistência a Saúde do Servidor não 

possuem disponibilidades suficientes para cobrir o seu passivo financeiro 

existente em 31/12/2007. 

 
٠ 77% dos Fundos apresentam disponibilidades superiores às suas dívidas de 

curto prazo, destacando-se o FUNPREVI � Fundo Especial de Previdência do 

Município do Rio de Janeiro com 87% de entesouramento. 

 
 
  - FUNDEB 

 ٠ O Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, de natureza contábil, foi 

instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006. Sua 

aplicab ilidade foi, primeiramente, regulamentada pela Medida Provisória nº 

339, de 28/12/2006, sendo posteriormente convertida na Lei nº 11.494, de 

20/06/2007. Sua implantação foi iniciada em 01/01/2007 e ocorrerá de 

forma gradual até 2009, quando o Fundo contemplará todo o universo de 

alunos da educação básica pública presencial e os percentuais de receitas 

que o compõem terão alcançado o patamar de 20% de contribuição. O 

FUNDEB � Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais de Educação substitui o extinto FUNDEF � 

Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental que vigorou até o 

exercício de 2006. 
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٠ Em 2007 o total recebido de repasses atingiu o montante de R$ 820.915 

mil, decorrentes de ICMS � Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços, FPM � Fundo de Participação dos Municípios, FPE � Fundo de 

Participação dos Estados e outros. 

 
 
  ٠ O saldo financeiro de 2007 superou o de 2006 em R$ 60.748 mil. 

 

 

٠ A disponibilidade financeira em 31/12/2007 totalizou R$ 150.081 mil e o 

valor da dívida flutuante do Fundo monta a R$ 138.285 mil, registrando um 

entesouramento de R$ 11.796 mil, equivalentes a 1,42% da receita 

arrecadada. A Lei 11.494/2007 permite o entesouramento de até 5% dos 

repasses recebidos e poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício 

imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 

 
 

٠ Os Municípios devem utilizar recursos do FUNDEB  na educação infantil e 

no ensino fundamental e os Estados no ensino fundamental e médio, sendo: 

 

٠ o mínimo de 60% na remuneração do magistério da   

educação básica pública; 

٠ o restante dos recursos em outras despesas de manutenção e 

desenvolvimento da educação básica pública. 

 

  A principal diferença do FUNDEB em relação ao FUNDEF é que, além do 

ensino fundamental, os seus recursos também podem ser aplicados no ensino médio e 

educação infantil. 
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  ٠ A distribuição dos recursos é efetivada com base no número de alunos da 

educação básica pública, de acordo com dados do último censo escolar, na seguinte 

escala: 

 

٠ alunos do ensino fundamental regular e especial 

considerados: 100% a partir de 2007; 

 

٠ alunos da educação infantil, ensino médio e educação de 

jovens e adultos considerados: 33,33% em 2007; 66,67% 

em 2008 e 100% a partir de 2009. 

 

٠ Na análise de gastos por Programa de Trabalho do FUNDEB, são 

destacadas as seguintes observações: 

 

  ٠ A execução financeira atingiu o percentual de 98,01%. 

 

٠ A conta Provisão de Gastos com Pessoal apresentou baixa 

execução (11,04%). 

 

٠ Apenas 47,18% dos recursos destinados à Manutenção e 

Desenvolvimento da Informática foram executados. 

 

٠ A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento discorre no subitem 

6.1.6 sobre os fatos apurados em inspeções realizadas objetivando verificar a 

gestão dos recursos do FUNDEB no exercício de 2007. A matéria abrange os 

seguintes tópicos: 
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٠ Carência de professores; cessão de uso de escolas municipais para 

utilização pelo Estado; existência de débitos com a CEDAE; não-instituição de 

um plano de carreira e remuneração para o pessoal do magistério; valores 

não repassados pelo Estado; e despesas indevidas. 

 

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

٠ A arrecadação no exercício de 2007 atingiu o montante de R$ 1.752.835 

mil, sendo 50,1% provenientes do Tesouro Municipal e 48,6% de recursos 

do Fundo Nacional de Saúde (FNS), do Fundo Estadual de Saúde (FES) e de 

convênios. 

 

 

  ٠ O total das despesas no exercício foi de R$ 1.723.257 mil. 

 

 

٠ A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento detectou, nas inspeções 

realizadas no Fundo, diversos pontos relevantes, descritos nos subitens 6.2.3 

de seu relatório, relacionados a: despesas a pagar de 2004 não registradas 

no Balanço Patrimonial de 2007; despesas realizadas e não contabilizadas no  

exercício de 2007, despesas sem prévio empenho; recolhimento de retenções 

ao INSS com atraso sem o devido pagamento de multa e juros; e não 

realização de audiências públicas, contrariando o disposto na Lei Federal nº 

8.689/93. 

 

- FUNPREVI 

٠ A receita do Fundo em 2007 alcançou o total de R$ 1.463.980 mil, tendo 

como fonte principal o aporte do Tesouro Municipal, que participou com 

37,97% do montante arrecadado. 
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٠ Com relação às despesas orçamentárias, estas atingiram o montante de R$ 

1.529.402 mil, representando 88,84% do total autorizado. 

 

٠ No exercício de 2007, foi providenciada a compensação de uma dívida do 

Fundo para com o Tesouro Municipal, ocasionando um resultado 

previdenciário negativo de R$ 65.421,92. 

 

٠ O subitem 6.3.2 do relatório da Coordenadoria de Auditoria e  

Desenvolvimento contém o demonstrativo da Projeção Atuarial, elaborado 

nos termos da Portaria STN nº 587, de 29/08/2005, apresentando a projeção 

das receitas e despesas previdenciárias por pelo menos 35 anos, tendo como 

inicial o ano anterior à sua publicação (2006). 

 

٠ Nos subitens 6.4 e 6.5, o Corpo Técnico faz pequenos comentários acerca 

dos Fundos Municipais de Habitação (SMH) e de Desenvolvimento Urbano 

(SMDU). 

 

- EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

 
 ٠ São pessoas juríd icas de direito privado, integrantes da Administração 

Indireta, que têm a sua instituição autorizada por lei com o objetivo, em 

regra, de explorar atividades gerais de caráter econômico e, em algumas 

ocasiões, a prestação de serviços públicos. 

 

٠ A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no item 7 de seu 

relatório, apresenta um quadro demonstrativo contendo algumas 

informações financeiras e patrimoniais das Empresas, bem como menciona 

os principais fatos relevantes ocorridos no exercício de 2007, os quais  foram  
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divulgados em notas explicativas, ou foram  objeto de inspeções realizadas 

por este Tribunal de Contas. 

 

  É oportuno relembrar que as Prestações de Contas das Empresas Públicas e 

das Sociedades de Economia Mista, relativas ao exercício de 2007, serão julgadas, caso a 

caso, por esta Corte de Contas. 

 

  - LIMITES  LEGAIS 

  ٠ A análise efetuada pela Equipe Técnica da Coordenadoria de Auditoria e 

Desenvolvimento constatou que das 17 (dezessete) exigências constitucionais e legais 

aplicáveis ao período examinado, o Município só deixou de cumprir o percentual mínimo 

exigido para aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Em resumo, o 

quadro demonstrativo a seguir apresenta o desempenho do Município em relação a cada 

limite exigido: 

 

 

Ob jet o Den om in ado r 
L im ite  m on et ár io Exig ên cia A tin gid o Cum p riu

Manutenç ão e Desenv olv imento do Ens ino Impos tos e  Tr ans f erênc ias 25% 24,68% Não

Remuneraç ão do Magis tér io A r rec adaç ão do FUNDEF 60% 84,36% Sim

A ç ões  e Ser v iç os  Públicos  de Saúde Impos tos e  Tr ans f erênc ias 15% 15,14% Sim

Pes s oal -  Ex ec utiv o Rec eita  Cor rente  L íqu ida 54% 46,97% Sim

Pes s oal -  Leg is la tivo  Rec eita  Cor rente  L íqu ida 6% 3,12% Sim

Pes s oal -  Cons ol idado Rec eita  Cor rente  L íqu ida 60% 50,09% Sim

A mortizaç ão e Enc ar gos  - Dív ida Cons olidada Rec eita  Cor rente  L íqu ida 11,50% 9,98% Sim

Des pesas  c om parc erias púb lic o- priv adas Rec eita  Cor rente  L íqu ida 1% NP 
( *)

Inc entivo à  Cul tur a Rec eita  de ISS 0,4 a  1% 0,40% Sim

Estoque da Dív ida Cons olidada Líqu ida Rec eita  Cor rente  L íqu ida 120% 73,04% Sim

Garantias  ou Contragarantias Rec eita  Cor rente  L íqu ida 22% 0,00% Sim

Operaç ões de Cr éd ito  por  A RO Rec eita  Cor rente  L íqu ida 7% 0,00% Sim

Obrigaç ões  Financ eir as Disponib il idade Financ eir a 3.944.524 1.472.971 Sim

Operaç ões de Cr éd ito Rec eita  Cor rente  L íqu ida 16% 0,10% Sim

Operaç ões de Cr éd ito Des pes as  de Capita l 1 .238.425        8 .932            Sim

Operaç ões de Cr éd ito  Prev is tas Des pes as  de Capita l Fixadas 1.712.732.998 220.388.000 Sim

Ou tro s A bertura  de Cr éd itos  A dic ionais Dotaç ão In ic ia l A jus tada 29% 10,91% Sim

( *)  A  CGM não publ ic ou o demons tra tiv o .
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٠ De acordo com o relatório elaborado pela CAD, as diferenças de valores 

encontradas em relação ao índice de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino foram as seguintes:  

 

De sp e sa s Co n side rad a s p ara  fin s d e l imite  
co n situ cio n al  P CR J  CAD   DIF ERENÇ AS 

Se cr e tar ia M u n ic ip al d e  Ed u caç ão 1.5 31.1 19.53 7 1.53 0.02 0.98 4 (1.0 98.55 3)
M u lt ir io     15.6 61.44 6 1 5.66 1.44 6 0 
FUNL A R 5.02 9.48 3 0 (5.0 29.48 3)

Ex clu s ão d e Re s to s a Pag ar d e 200 7 C an ce l ad o s n o
p r im e iro  b im e s tr e  d e  20 08

0 (2.0 83.52 9) (2.0 83.52 9)

C o m p e n s ação d o s Re s to s a Pag ar Ca n ce lad o s d e
Ex e rc ício  A n te rio r

(7.0 58.7 90) (7 49.4 64) 6.30 9.32 6 

 De s p e s a s  Co n s id e r ad a s  p ar a f in s  d e  lim ite  
C o n s t itu cio n al 

1.5 44.7 51.67 6 1.54 2.84 9.43 6 (1.9 02.24 0)

REC EI T AS C ONSIDERA DA S  PCRJ   CAD   Dife re n ça 
1.  Re ce itas  r e s u ltan te s  d e  Im p o s to s 3.9 09.8 29.9 47 3.9 09.8 29.94 7 0
2.  T ra n s fe r ê n cia  d o  Es tad o  1.4 07.6 77.0 16 1.4 07.6 77.01 6 0
3.  T ra n s fe r ê n cia  d a Un iã o 1 02.0 43.0 63 1 02.0 43.06 3 0
4. FUNDEB 2 44.8 07.6 00 8 32.4 22.09 7 5 87.6 14.49 7
     Par tic ipaçã o na  Cons titu içã o do Fund o 2 44.8 07.6 00 2 44.8 07.60 0 0
     V alo r Ad ic ional rece bid o pe lo Mun icípio (Ganho ) 0 5 76.1 07.69 7 5 76.1 07.69 7
     Rece ita  Patr imo nia l 0 11.5 06.79 9 11.5 06.79 9
 Re c e itas  C o n s id e ra d as  p ar a f in s  d e  l im ite  
C o n s t itu cio n al 5.6 64.3 57.62 6 6.25 1.97 2.12 3 58 7.61 4.49 7 

PERC ENT UA L  A PL IC ADO 2 7,27 % 24,6 8% -2,59 %
0 ,32%

20. 143. 594,2 9      

 D ad o s d o D em o nstra tivo  Exig ido  p ela  LD B A ju sta d os 

C OM PENSA ÇÃ O A  SER REA L IZ A DA  EM  2 008
 

 

 

  Verifica-se que a diferença entre o percentual encontrado na análise 

efetuada pela CAD (24,68%) diverge do apresentado na Prestação de Contas da Prefeitura 

(27,27%), ficando abaixo do limite legal exigido (25%). 

 

٠ No subitem 8.1 de seu relatório, a CAD apresenta um minucioso trabalho 

de análise das diferenças encontradas e que motivaram as d ivergências com 

o Município, citando legislações e interpretações para justificar seu ponto de 

vista. Nesse trabalho são evidenciadas discordâncias de valores em diversos 

itens e que a equipe técnica entende não devam entrar na base de cálculo 

para efeito de apuração do limite constitucional. 
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  ٠ Considerando que o percentual de 24,68% ficou abaixo do exigido na 

Constituição Federal, a CAD sugere que: 

 

 � ٠ este seja o percentual a ser considerado, quando da emissão de 

Certidões e demais solicitações; e 

 

   ٠ seja determinada ao Munic ípio a aplicação adicional, em 2008, de 

R$ 20.143.594,29 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

com intuito de regularizar o ocorrido em 2007, sem prejuízo do 

percentual mínimo de 25%.� 

 

٠ Nos subitens seguintes, de 8.2 até 8.3, a CAD comenta a apuração dos 

demais limites cumpridos pela Prefeitura do Rio de Janeiro. 

 

  - DÍVIDA  ATIVA 

 ٠ A arrecadação proveniente da Dívida Ativa do Município é segregada, a      

partir do exercício de 2002, em 03 rubricas distintas: Multas e Juros de Mora 

da Dívida Ativa dos Tributos, Receita da Dívida Ativa Tributária e Receita da 

Dívida Ativa não Tributária, esta última englobando o principal, multas e 

juros de mora destes créditos. 

 

٠ O estoque da Dívida Ativa do Município é demonstrado no Balanço 

Patrimonial da Administração Direta na conta contábil Créditos do Município, 

componente do grupo Ativo Permanente. Do montante registrado nesta 

conta, 97,50% (R$ 18.926.271.845) correspondem a créditos inscritos em 

Dívida Ativa. 
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٠ No Balanço Patrimonial Consolidado foram excluídos os valores referentes 

à Dívida lançada contra a RIOTUR, CET-RIO e COMLURB e incluído o valor 

do crédito de titularidade da Fundação RIOZOO. Por esta razão consta o 

saldo de R$ 18.683.220.910 na conta contábil Créditos Realizáveis a Longo 

Prazo ― Dívida Ativa, e R$ 194.093.078 na Conta Créditos em Circulação no 

Realizável a Curto Prazo. 

 

 

٠ A maior participação no total inscrito da dívida, em 31/12/2007, 

correspondia ao IPTU, com 53,61% seguido pelo ISS, com 40,95%. 

 

 

٠ A evolução do saldo da Dívida Ativa no período 2003/2007 revela um 

aumento real, já considerada a variação média anual do IPCA-E do período, 

da ordem de 68,45%. A comparação apenas dos exercícios de 2006 e 2007 

revela um crescimento de 10,63%. 

 

 

٠ A arrecadação da Dívida pela via amigável apresentou uma queda real de 

13% em 2007 em relação a 2006. Pela via judicial, no entanto, apresentou 

um crescimento de 24,27% no mesmo período. 
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  No item 9 do relatório da CAD, a Dívida Ativa está analisada em detalhes 

através de gráficos, comparações e quadros demonstrativos da evolução ocorrida nos 

últimos cinco anos. 

 

  - ENDIVIDAMENTO 

 ٠ A Dívida Pública do Município é constituída pela Dívida Flutuante e pela 

Dívida Fundada Interna e Externa, das administrações direta e indireta. 

 

  - DÍVIDA  FLUTUANTE – ADMINISTRAÇÃO  DIRETA 

 ٠ A Dívida Flutuante em 31/12/2007 importava em R$ 1.290.852 mil e sua 

composição era a seguinte: 

 

Restos a Pagar    -  57,6% 

Notas de Repasses a Pagar  - 21,0% 

Depósitos Exigíveis a Curto Prazo  - 11,5% 

Demais     -   9,9% 

 

٠ A Dívida Flutuante apresentou um aumento real, quando comparada a 

2003, de 10,6% mas, em relação ao exercício anterior, aumentou 40,94%, 

interrompendo uma seqüência de queda iniciada em 2002 e que se 

prolongou até 2006. 

 

- DÍVIDA  FUNDADA  -  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA 

٠ O montante da Dívida Fundada em 31/12/2007 era  de  R$  7.384.123  mil,  

sendo 90,5% provenientes de empréstimos e financiamentos, seu 

componente mais signif icativo. 

 

٠ Em relação ao exercício anterior houve uma redução de 3,13% no nível de 

endividamento, sendo que a redução nos empréstimos e financiamentos foi 

de 2,67%. 
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٠ Do endividamento contratual, 92,55% são compromissos assumidos no 

Brasil e 7,45% correspondem a contratos com organismos financeiros 

internacionais. 

 

٠ Do total da dívida interna contratual (R$ 6.336.037 mil), 98,16% 

correspondem a compromissos assumidos com o Governo Federal em função 

da Lei nº 7.976/89 e da Medida Provisória nº 2.185-35/01. 

 

٠ A valorização do real em relação ao dólar norte-americano proporcionou 

um ganho cambial de R$ 109.741 mil que, considerando as amortizações de 

R$ 39.322 mil, provocaram uma queda no nível de endividamento externo de 

R$ 149.063 mil, ou seja, 22,6% de variação favorável em relação ao período 

anterior. 

 

٠ Em termos gerais, o endividamento total do Município tem apresentado 

quedas sucessivas no seu nível real. Assim, verif icou-se no decorrer do 

exercício de 2007 uma redução de aproximadamente 3,13% em relação ao 

exercício anterior e uma queda real de 10,33% nos últimos cinco anos. 

 

٠ O montante da dívida renegociada com o Governo Federal, no final de 

2007, atingiu R$ 6.094.288 mil. O referido valor corresponde a 82,53% da 

dívida fundada (incluindo os compromissos contingentes) e a 70,25% do 

montante total da dívida da Administração Direta, incluindo a dívida 

flutuante. 

 

٠ O total da despesa autorizada para pagamento de amortização, juros e 

outros encargos da dívida foi de R$ 846.577,43, sendo pago no exercício o 

valor de R$ 844.517,23 correspondente a 99,76%. 
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- DÍVIDA  CONSOLIDADA - LRF 

٠ Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a dívida consolidada 

corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações 

financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 

convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para 

amortização em prazo superior a 12 meses, ou de prazo inferior a 12 meses, 

cujas receitas tenham constado do orçamento. 

 

٠ A dívida consolidada em 31/12/2007 atingiu o montante de R$ 7.650.662 

mil, apresentando um crescimento nominal de R$ 42.662 mil, ou seja, 0,56% 

em relação ao exercício anterior. 

 

SALDO EM  3 1 / 1 2 / 2 00 7 R $

 DIRETA 7 .2 17 .2 45

 INDI RETA 4 33 .4 17

 AUTARQUIAS /FUNDAÇÕES 0, 00

 PREV IRIO  (FUNPREV I) 0, 00

 EM PRESAS PÚBLICAS  2 80 .4 86

 RIO COP 8 .4 19
 RIO LUZ  23 .9 15
 GUA RDA  MUNICIPA L 17 .9 41
 IPLA N-RIO  9 .2 23
 MUL TIRIO  17 .3 31

 EMA G-Emp res a Mun ic .A rte s Gráf ica s  1 61

 RIO URBE 2 03 .4 96

 SOC. DE ECON. M IST A 1 52 .9 31

 CET-RIO 1 .8 80
 RIO CENTRO 2 .7 71
 COML URB  1 24 .8 15
 RIO TUR 23 .4 65

 T OTAL GERAL  7 .6 50 .6 62
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(m i lh a re s)

SA LDO EX. SA L DO EX. A NT . SA L DO EX. VA RIA ÇÃ O V A RIAÇ Ã O
A NT ERIOR A T UA L IZ ADO AT UA L R$ %

DÍV IDA CONSOL IDA DA 7.60 8.000 7.878 .223 7.65 0.662 (227 .561) (2 ,89% )
  1 -A dmin istraç ão Diret a 7.20 2.623 7.458 .448 7.21 7.245 (241 .203) (3 ,23% )
  2 -A dmin istraç ão Indiret a 40 5.377 419 .775 43 3.417 13 .642 3,2 5%  

 

 

٠ O detalhamento sobre a capacidade de pagamento; o cumprimento das 

metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias � LDO; o 

resultado primário e o resultado nominal estão apresentados no subitem 10.3 

do relatório da CAD. 

 

٠ O resultado nominal alcançado foi de R$ 335.347 mil negativos contra uma 

estimativa inicial de R$ 386.875 mil negativos, provocando uma variação 

desfavorável de R$ 51.528 mil, conforme quadro a seguir apresentado: 

 
(R $ Milha res )

Em  31 De z 2 006 Em  31 Out 2007 Em  31 Dez  20 07
(a ) (b) (c)

DÍVIDA CO NSOL IDADA (I) 7.6 08.0 00 7 .630.784 7.65 0.66 2
DEDUÇÕ ES (II) 3.6 84.2 13 4 .137.123 4.05 3.20 2

At ivo D is p onível 3.4 60.8 95 4 .031.691 3.78 8.64 8
H averes  Fin ance iros 2 23.31 8 105.432 26 4.55 4
(-) R es tos  a Paga r Proc es s ad os

DÍVIDA CO NSOL IDADA LÍQ UIDA (I II) =  (I - II) 3.9 23.7 87 3 .493.661 3.59 7.46 0
RECEITA DE PRIVATIZ AÇÕES (IV)
PASSIVO S RECONHECIDOS (V) 49.0 35 53.600 5 8.05 4 
DÍVIDA FISCAL LÍQ UIDA (III + IV  - V) 3.8 74.7 52 3 .440.061 3.53 9.40 5

No Bim estre J an a Dez 2007
(c - b) (c  - a)

RESUL TADO  NO MINAL 99.345 (33 5.34 7)
DISCRIMINAÇÃO  DA MET A FISCAL VAL OR

(38 6.87 5)

FONTE: Con trolad oria Ge ral d o Mu nicípio

SALDO
ESPECIFICAÇÃO

M eta d e Res ultado  Nom inal fixada  no Anexo  de M etas  Fiscais  da LDO  p/ o 
e xercício de  referência

PERÍODO  DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO
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٠ A CAD demonstra no quadro seguinte que o cálculo da Dívida Consolidada 

Líquida � DCL não foi elaborado conforme disposto nas Portarias STN nº 632 

e 633, ambas de 2006. Tal fato implica na subavaliação da Dívida 

Consolidada Líquida � DCL acarretando, ainda, em uma distorção da Meta do 

Resultado Nominal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias � LDO. 

 

DÍVIDA CONS OLIDADA (I) 7 .6 5 0 .66 2
DEDUÇÕ ES (II) 1 .4 1 8 .71 6

Ati vo  D is p o n íve l 1 .9 8 5 .19 0
Ha ve res  Fin a n ce iros
(-)  R e s to s  a  Pa g a r P ro ce s s ad o s (5 6 6 .47 4 )

DÍVIDA CONS OLIDADA LÍQ UIDA ( III) =  ( I - II) 6 .2 3 1 .94 7
RECEITA DE P RIV ATIZAÇÕES  ( IV )
PAS SIV OS  RECONHECIDOS  (V) 5 8 .0 5 4

DÍVIDA FISCAL LÍQ UIDA ( III +  IV - V) 6 .1 7 3 .89 2
Fo n te : Cá lculo s  C AD

Em  3 1  De z 2 0 07ESP ECIFICAÇÃO

 
 

 

  - PRECATÓRIOS  JUDICIAIS 

٠ Em 2007 o Orçamento Municipal consignou o montante de R$ 23.721.548 

para pagamento de Precatórios Judiciais. Desse montante foram realizados 

R$ 19.977.704, ou seja, 84,22%, dos quais R$ 19.952.426, isto é, 99,87% 

foram pagos. 

 

٠ O Município efetuou o pagamento de R$ 3.319 mil, referente à 5ª parcela 

de Precatórios Judiciais pendentes de quitação integral, constantes do 

Orçamento de 2003, de valores superiores a R$ 2.000 mil, relativos a 

pessoas juríd icas, cumprindo acordo firmado com o Poder Judiciário em 

junho de 2004. 
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  - EXERCÍCIO  ANTERIOR 

٠ Esta Corte emitiu parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 

2006, de responsabilidade do Senhor Prefeito Cesar Epitácio Maia, com as 

ressalvas e alertas  propostas pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Antonio Carlos Flores de Moraes e aprovados pelo Plenário, por unanimidade. 

 

 

  A CAD analisou, minuciosamente, no item 11 de seu relatório, cada uma das 

ressalvas, alertas e recomendações, tendo como base as inspeções realizadas em 2007 e 

no mês de março/2008 nas áreas de educação, saúde, legislação fiscal e outras, bem 

como, em comparação com a situação apresentada na presente Prestação de Contas, 

concluindo que 71,43% das recomendações não foram atendidas, 11,43% demandam 

análise futura para verificação do atendimento e 17,14% foram acatadas. 

 

 

٠ A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento registra que não foi 

incluído o item destinado à prestação de esclarecimentos por parte do 

Município acerca das recomendações referentes às Contas do exercício de 

2006, dificultando sua análise e contrariando o disposto na recomendação de 

nº 01 de 2006. Assim, este e os demais itens que não foram atendidos terão 

seus pontos reiterados com os devidos ajustes à nova situação encontrada 

em 2007. 
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  - CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

   

  A CAD finaliza seu minucioso trabalho nos seguintes termos: 

 

“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 Gestão prestadas pelo Chefe do Poder 
Executivo, as quais incluem, além de suas próprias, as dos Presidentes do Poder 
Legislativo e do Tribunal de Contas do Município do Rio, referentes ao exercício 
financeiro de 2007, para emissão de Parecer Prévio Conclusivo por esta Corte de 
Contas. 

Considerando que no exame das contas foram encontrados descumprimentos às 
normas constitucionais e legais que regem a matéria, sugere-se a emissão de Parecer 
Prévio favorável à aprovação das Contas, adotando-se as seguintes RESSALVAS1111 às 
contas: 

1. A Prefeitura do Município do Rio de Janeiro deixou de responder às 
recomendações desta Corte, tendo, ainda, apresentado um percentual de 
cumprimento das mesmas inferior a 18%. Ressalte-se que algumas dessas 
recomendações vêm sendo reiteradas desde o exercício de 2000 (item 11.3) 

2. O Município realizou despesas indevidas com recursos do FUNDEB (subitem 
6.1.6.6), contrariando o art. 70 da Lei  9.394/96, combinado com o art. 23 da  
Lei 11.494/07. 

3. O Município realizou despesas sem prévio empenho, contrariando o art. 60 da 
lei 4.320/64 - RIOZOO (subitem 5.2); SMS (6.2.3.1, 6.2.3.2 e 6.2.3.3) CET-RIO, 
COMLURB e RIOFILME (subitem 7.4); 

4. O Município promoveu aumento de despesas por meio de instrumentos 
normativos inadequados (Decretos nº 28.362 de 29/08/2007 e de nº 28.514, 
de 05/10/2007), pois a matéria lá tratada era afeta à reserva de lei, nos termos 
do disposto no art. 84, VI, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi  
dada pela Emenda Constitucional nº 32 (subitens 2.6.1); 

 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Ressal vas  são obser vaç ões de naturez a restriti va quando a fatos c onstados no exame das  contas que não estejam em conformi dade 

com as leis normas aplicáveis.   
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5. O Município descumpriu o disposto no art. 212 da Constituição Federal ao 
aplicar o percentual de 24,68% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
(subitem 8.1). 

“Quanto às recomendações2222 referentes às Contas do exercício de 2006, cumpre 
destacar que, confor me observado no item anterior, 71% não foram atendidas, 
ressaltando ainda que não foi sequer incluído item destinado à prestação de 
esclarecimentos por parte do Município, dificultando a análise da CAD e contrariando 
o disposto na recomendação 01 de 2006. Assim tais pontos serão reiterados com os 
devidos ajustes à nova situação encontrada em 2007. 

 

1. Que as Prestações de Contas do Município do Rio de Janeiro contenham 
esclarecimentos objetivos sobre as recomendações efetuadas nos exercícios 
anteriores (item 11.3.1). Essa recomendação visa avaliar o empenho da  
Administração em sanar as deficiências reveladas na gestão passada; 

2. Que a Procuradoria Geral do Município informe à CGM o valor total dos 
créditos de improvável recuperação (subitens 9.2.5 e 11.3.3; 

3. Que a CGM constitua provisão contábil para perdas prováveis com base no 
valor a ser informado pela PGM, conforme recomendação anterior (subitens 
9.2.5 e 11.3.4); 

4. Que sejam disponibilizados a esta Corte de Contas os Relatórios de Auditoria 
elaborados pela Auditoria Geral, nos ter mos do que consta nos arts. 37, inciso  
II, alínea ‘c’, e 38, inciso III, da Deliberação n.º 034/83 (subitem 11.3.7); 

5. Que as audiências públicas do FMS mencionadas nos subitens 6.2.3.5 e 11.3.8 
sejam realizadas conforme estabelecido na Lei nº 8.689/93; 

6. Que os repasses devidos pelo Tesouro Municipal ao FUNPREVI sejam efetuados 
de acordo com o disposto na Lei nº 3.344/01 (subitens 6.3.1 e 11.3.14) ; 

7. Que a CET-RIO providencie a regularização dos fatos apontados nos subitens 
7.2.10  e 11.3.15; 

8. Que sejam solucionadas as questões relativas à área de Educação (subitens 
6.1.6 e 11.3.18); 

9. Que os demonstrativos mencionados nos subitens 1.4 e 11.3.19 integrem as 
futuras prestações de contas em obediência ao princípio da transparência; 

 
 

                                                 
2 Recomendaç ões s ão medidas s ugeridas para a correç ão das falhas e deficiências  verificadas. 
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10. Que as dotações decorrentes do Orçamento Participativo sejam identificadas, 
na Lei  Orçamentária, por meio de projetos e atividades específicos, de forma a  
que se possa efetuar o devido acompanhamento de sua execução (subitens 1.9 
e 11.3.20); 

11. Que a CGM discrimine os repasses recebidos pelo Fundo Municipal de 
Conservação Ambiental – FCA - de forma que se possa verificar a sua 
composição no demonstrativo das receitas arrecadadas (subitem 11.3.24); 

12. Que o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio 
de Janeiro – FUNDET, Fundo Municipal de Habitação –FMH, Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano –FMDU e o Fundo Municipal Antidrogas - FMAD 
cumpram suas diretrizes e finalidades básicas estabelecidas em suas leis de 
criação (item 6 e subitem 11.3.25); 

13. Que seja observada a metodologia de cálculo, definida na Lei Orçamentária, na 
aferição do cumprimento à limitação, quanto à abertura de créditos 
suplementares (subitem 8.5 e 11.3.28); 

14. Que seja anexado nas futuras Prestações de Contas, o demonstrativo do 
cálculo do percentual apurado pela Superintendência do Tesouro Municipal 
relativo ao comprometimento com os juros, amortizações e encargos da dívida 
(subitem 8.10 e 11.3.33); 

15. Que as Prestações de Contas venham acompanhadas da documentação 
relacionada no parágrafo único do art. 7º da Deliberação TCM nº 134, de 28 de 
novembro de 2000 (subitens 1.5 e 11.3.34); 

16. Que sejam criados controles específicos para a vinculação das receitas de 
capital derivadas da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio 
público à sua aplicação das despesas de capital, uma vez que a sua  
inexistência dificulta a transparência no tocante ao atendimento do disposto 
do art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal (subitem 2.5.2.4 e 11.3.35); 

17. Que a Procuradoria Geral do Município – PGM – envide esforços para sanar de 
forma célere as pendências jurídicas comentadas nos subitens 7.2.10 e 11.3.1. 

Em face da presente análise, entende-se pertinente que poderiam ser efetuadas novas 
recomendações a seguir relacionadas: 

18. Que a Administração Municipal dê ciência regularmente a esta Corte de Contas 
sobre o andamento da questão judicial mencionada no subitem 2.5.2.3.1 - 
ICMS; 

19. Que a RIOZOO providencie a resolução do apontado no subitem 5.1; 
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20. Que a Secretaria Municipal de Saúde observe o disposto no art. 156 da 
IN/MPS/SRP nº 003/2005 o qual determina que o valor retido da contribuição 
ao INSS, nos casos de cessão de mão-de-obra, deverá ser recolhido pela  
empresa contratante até o dia dez do mês seguinte ao da emissão da nota 
fiscal (item 6.2.3.4); 

21. Que sejam regularizados os fatos apontados nos subitens 7.1 e 7.2 no que diz  
respeito às empresas públicas e sociedades de economia mista; 

22. Que a CGM providencie, no âmbito das empresas públicas, uniformização na 
contabilização das transferências do Tesouro, pois estas vêm utilizando 
procedimentos distintos, de acordo com o subitem 7.2; 

23. Que o Município adote as providências necessárias para se evitar óbice à 
obtenção de receitas, decorrentes das transferências voluntárias, oriundas do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tendo em vista o contido na 
Portaria MEC nº 06, de 20/06/2006. A existência de restrição para a obtenção 
desses recursos pode afetar, inclusive, a pretensão de futuros Governantes 
(subitem 8.1.3); 

24. Que a CGM ao elaborar o demonstrativo do Resultado Nominal (anexo VI do 
RREO) desconsidere o ativo disponível do FUNPREVI em seu cálculo, bem como 
providencie a dedução dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados 
(subitem 10.3.2.2); 

A seguir são apresentadas recomendações que, face à sua gravidade, poderiam ser 
qualificadas como deter minações, caso o Egrégio Plenário desta Corte entenda 
pertinente o seu imediato cumprimento: 

25. Que se proceda à regularização dos créditos do Fundo Especial de Previdência 
do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI com órgãos e entidades do 
Município do Rio de Janeiro (subitens 6.3.1 e 11.3.5); 

26. Que as contribuições patronais do TCMRJ e da CMRJ sejam efetivamente pagas 
ao FUNPREVI pelo Poder Executivo, em consonância com a decisão da Oitava 
Câmara Civil do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro (subitens 
6.3.1 e 11.3.21); 

27. Que seja realizada avaliação atuarial do FUNPREVI, de acordo com o 
estabelecido no inciso I do art. 1º da Lei nº 9717/98 (subitem 11.3.32); 

28. Que no cálculo da Receita Corrente Líquida sejam consideradas as deduções 
referentes às Transferências da Gestão Plena (subitem 2.5.2.5); 
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29. Que nos exercícios futuros, incluindo 2008, não sejam consideradas na base 
de cálculo que apura o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal, 
despesas com características similares às abordadas no subitem 8.1.1.1; 

30. Que seja adotado o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da LDB a fim de 
que os recursos da MDE sejam repassados a Secretaria Municipal de Educação 
(subitem 8.1.1.2.3); 

31. Que as disponibilidades do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio 
de Janeiro – FUNPREVI não integrem as deduções da dívida consolidada na  
base de cálculo que apura o cumprimento do art. 3º do Inciso II da Resolução 
nº 40/2001 do Senado (subitem 8.6); 

32. Que os Restos a Pagar sejam incluídos nas deduções do Ativo Disponível na 
base de cálculo que apura o cumprimento do art. 3º do Inciso II da Resolução 
nº 40/2001 do Senado (subitem 8.6); 

33. Que o Município atente para a correta apuração das despesas com pessoal 
para os fins de cumprimento do art.19, inciso III e 20, inciso III, alínea ‘b’, da  
LRF, conforme subitens 8.4 e subitem 11.2.A; 

34. Que o previsto no § 2º do art. 21 da Lei  nº 11.494/07 seja obedecido (subitem 
6.1.4); 

35. Que seja providenciada a regularização das despesas indevidas realizadas com 
recursos do FUNDEB (subitem 6.1.6.6) 

36. Que o Controle Interno (CGM) identifique os responsáveis pelas despesas sem 
prévio empenho (subitens 5.2, 6.2.3.1, 6.2.3.2, 6.2.3.3, 7.4 e 11.3.2), 
comunicando a esta Corte as providências adotadas (§1º do art.74 da CF) ; 

37. Que sejam consideradas no cálculo da suficiência apurada de acordo com o 
Anexo V do Relatório de Gestão Fiscal, as ‘despesas a pagar’, ‘provisões’ ou 
qualquer outra obrigação financeira decorrentes ou não da execução 
orçamentária. (subitens 8.11 e  11.3.13); 

38. Que o Município não promova aumento de despesas através de instrumentos 
normativos inadequados (subitem 2.6.1); 

39. Que sejam observados os parâmetros constitucionais e legais que per meiam as 
decisões desta Corte sobre a correta apuração das despesas com a  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, confor me subitens 8.1.1 e 11.3.10; 
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40. Que o Município promova a aplicação adicional de receitas na Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino no exercício de 2008 para que seja atingido um 
percentual mínimo de R$ 20.143.594,29 de for ma a regularizar o apontado no 
subitem 8.1, considerando as demais decisões desta Corte atinentes a base de 
cálculo da MDE. 

 

 “Adicionalmente sugere-se que este Tribunal, de acordo com o disposto no §1º do 
art. 59 da LRF, alerte o Poder Executivo quanto: 

 

i. aos riscos decorrentes da implementação da Operação de Securitização dos 
Créditos relativos à Dívida Ativa conforme subitem 9.2.2. 

ii. ao risco do comprometimento das finanças municipais, em virtude da 
possibilidade da existência de valores não reconhecidos no Passivo do 
Município do Rio de Janeiro (subitem 8.11.1); 

iii. de cautela com as despesas elencadas como MDE, haja vista o disposto no 
subitem 8.1.1.3. 

iv. à necessidade de se observar o parágrafo único do art. 1º da Lei 
nº 11.494/2007, de forma a expurgar o Ganho do FUNDEB da base de cálculo 
da MDE, confor me subitem 8.1.2 e item 11.1.B. 

 

“Sugere-se, ainda que: 

 

••••    Seja informado à Câmara Municipal do Rio do Janeiro sobre a necessidade de não se 
considerar  as disponibilidades do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de 
Janeiro – FUNPREVI como dedução da dívida consolidada, na determinação da meta do 
Resultado Nominal, quando do exame do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentár ias. 
(subitem 10.3.2.2); 

••••    Seja informado à Câmara Municipal do Rio do Janeiro sobre a necessidade da inclusão 
dos Restos a Pagar  Processados do Município nas deduções do Ativo Disponível na 
determinação da meta do Resultado Nominal, quando do exame do Projeto de Lei de 
Diretr izes Orçamentárias. (subitem 10.3.2.2); 

••••    Seja informado à Procuradoria Geral do Município – PGM que o correto percentual 
mínimo de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, previsto nos artigos 
212 §2º e 213 da CF/88, é de 25% da r eceita r esultante de imposto e tr ansferências e 
não 20% como afirmado na conclusão do Parecer  exarado no Processo 
013/000.094/2007 (subitem 8.1.1.2.2); 
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••••    Esta Corte considere os seguintes percentuais e montantes r elativos aos limites mínimos 
e máximos: 

 

Manutenção e Desenvolvimento do EnsinManutenção e Desenvolvimento do EnsinManutenção e Desenvolvimento do EnsinManutenção e Desenvolvimento do Ensino o o o     

••••    25,10% em 2005,  

••••    25,10% em 2006, e  

••••    24,68% em 2007,  

conforme subitens 8.1.1.3.2, 8.1.1.3.3  e 8.1 conforme subitens 8.1.1.3.2, 8.1.1.3.3  e 8.1 conforme subitens 8.1.1.3.2, 8.1.1.3.3  e 8.1 conforme subitens 8.1.1.3.2, 8.1.1.3.3  e 8.1 
r espectivamente;r espectivamente;r espectivamente;r espectivamente;    

Ações e Serviços Públicos de Saúde de Ações e Serviços Públicos de Saúde de Ações e Serviços Públicos de Saúde de Ações e Serviços Públicos de Saúde de     

••••    15,66 % em 2006 e  

••••    15,14% em 2007,  

conforme subitens 8.3.1.3 e 8.3, conforme subitens 8.3.1.3 e 8.3, conforme subitens 8.3.1.3 e 8.3, conforme subitens 8.3.1.3 e 8.3, 
r espectivamenterespectivamenterespectivamenterespectivamente;;;;    

Dívida consoDívida consoDívida consoDívida consolidada líquida lidada líquida lidada líquida lidada líquida     

••••    73,04% em 2007; 

Despesa com Pessoal do Poder Executivo 

••••    46,97% em 2007; 

Despesa com Pessoal Consolidada 

••••     50,09% em 2007. 

Suficiência de Caixa, exceto FUNPREVI, 
após a inscrição em Restos a Pagar Não 
Processados 

••••    R$ 667,86 milhões. 

 

 

  O Diretor da Secretaria de Controle Externo manifesta idêntico 

entendimento ao da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, opinando pela 

emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação das contas com as ressalvas,  

recomendações, alertas e sugestões propostas. 

 

  Por seu turno, o Senhor Secretário-Geral concorda com a emissão de 

Parecer Prévio favorável à aprovação das contas aduzindo, entretanto, comentários em 

sentido contrário ao entendimento esposado pela CAD no que tange à exclusão das 

despesas com uniformes, camisas e mochilas do cálculo da manutenção e 

desenvolvimento do ensino (item 8.1.1.1 de f. 355/357) e à transposição do déficit de 

um exercício para o seguinte, a saber: 
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   �1 � Quanto ao estudo elaborado pela CAD acerca da 

regulamentação do art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal (item 1.5), entendemos, 

após examinar os referidos autos, que as leis transitórias não seriam o melhor repositório 

para dispor sobre o assunto. Consigne-se que o processo nº 40/1.394/2008 encontra-se, 

nesta data, na douta Assessoria Jurídica da Presidência para pronunciamento. 

     2 � A exclusão das despesas com uniformes, camisas e mochilas do 

cálculo da manutenção e desenvolvimento do ensino (item 8.1.1.1) parece contrariar a 

finalidade da própria norma, vez que serão considerados os dispêndios com aquisição de 

material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar (art. 

70, VIII, da LDB). 

   Ora, o uso do uniforme identifica o aluno e possibilita ao mesmo o 

acesso ao transporte público com gratuidade, e a mochila, a nosso sentir, consiste em 

equipamento fundamental e adequado para que os estudantes possam levar 

apropriadamente os livros e os cadernos para as unidades de ensino, atingindo, assim,  

plenamente a teleologia da norma, ou seja, quem quer os fins tem que fornecer os 

meios. 

   Confira-se o sempre atual e preciso escólio do príncipe da 

hermenêutica CARLOS MAXIMILIANO: 

 

Quando a lei faculta ou prescreve um fim, presumem-se autorizados 

os meios necessários para o conseguir, contanto que sejam justos e 

honestos. 

 

3 � Em nossa manifestação na Prestação de Contas de Gestão do 

ano anterior, afirmamos que a interpretação da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação (item 8.1.1.2) de incluir no cômputo das despesas  com  a  

manutenção  e  desenvolvimento  do ensino somente os gastos  da  Secretaria  Municipal  
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de Educação e de seus órgãos vinculados parecia valorizar a interpretação literal em 

detrimento da exegese sistemática. 

   O tema foi submetido à douta Procuradoria Geral do Município, tendo 

o órgão jurídico central informado, em pronunciamento da Procuradora-Chefe da 

PG/PADM, de 9 de maio de 2007, que o Exmo. Sr. Prefeito concluiu pela �ausência de 

ilegalidade na inclusão de despesas na MDE, realizadas na SMEL e FUNLAR, vez que, 

embora não vinculados diretamente ao Sistema de Ensino, contribuem para a formação 

educacional do individuo, na medida que os investimentos da administração são voltados 

a um fim, e não a determinado órgão�. 

   Atente-se que a finalidade da norma é o dispêndio com a consecução 

dos objetivos básicos da educação (art. 70 da LDB), não importando, a nosso juízo, 

por qual unidade da administração este será realizado. A Constituição Federal determina 

a aplicação de pelo menos 25% pelo MUNICÍPIO e não por um específico órgão da 

estrutura do aludido ente da federação. 

   Interpretação em sentido contrário seria fac ilmente superada com a 

simples edição de um decreto pelo Chefe do Poder Executivo, com base na competência 

privativa prevista no art. 84, VI, �a� da CF, vinculando estes órgãos/entidades à Secretaria 

Municipal de Educação. 

   Confira-se, a propósito, a lição do notável Procurador SERGIO 

ANTONIO FERRARI FILHO da Casa de Leis da comuna, em um de seus primorosos 

opinamentos � Parecer nº 07/01 � SAFF, traduzindo o brocardo latino: Interpretatio illa 

sumenda quoe absurdum evitetur: 

 

�Conclusões absurdas, ensina a boa hermenêutica, devem levar ao 

abandono da hipótese que as produziu.� 
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Registre-se que o valor ap licado com Educação Infantil pela SMEL 

alcançou o montante de R$ 30.324.224,39, conforme consta do Quadro 3.1.1 do 

Relatório da Controladoria Geral do Município, à fl. 41v. 

4 � A análise da unidade técnica ao considerar atos praticados pelo 

gestor em 2008 -  excluídos dos cálculos (item 8.1.1.3.4) � acabou por extrapolar o limite 

do exercício financeiro referente à Prestação de Contas de 2007, invadindo atos que 

somente deverão ser examinados quando da apresentação das contas do ano seguinte, 

vale dizer, o período abrangido destas contas é 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2007. 

Recorde-se que o art. 34 da Lei Federal nº 4.320/64 estabelece: �O exercício financeiro 

coincidirá com o ano civil.� 

O fato de baralhar o exame de dois exercícios independentes por 

imposição legal, restaria por paradoxalmente ignorar a própria solução proposta pela 

CAD, a qual, face ao eventual descumprimento do limite de 25%, deve ser aplicado um 

valor ad icional em 2008 (item 8.1), isto porque poderia ser considerado desnecessário se 

na apuração, no exercício seguinte, fosse verificado o dispêndio do limite mínimo, mais o  

valor considerado como deficiente em 2007. 

De outra tacada, na esteira da interpretação empreendida pela 

unidade técnica, fosse aplicado em um determinado exercício 26%, significaria dizer que 

em exercício posterior, estar-se-ia autorizado a aplicar apenas 24%, subvertendo 

manifestamente, ao nosso aviso, a necessidade de respeitar os dispositivos 

regulamentares que determinam tratamento autônomo entre exercícios. 

 

  Ademais, ressaltamos que esta apreciação não envolve o exame da 

responsabilidade dos ordenadores de despesa e demais responsáveis que, conforme 

prescreve o art. 88, inciso II, da Lei Fundante Municipal, deverão ter suas contas julgadas 

por este Tribunal.� 
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  O douto Procurador-Chefe da Procuradoria Especial emite o parecer de f. 

441/442 cuja conclusão é o seguinte: 

 

   �Do exame dos autos verifica-se que a despeito de haver divergência 

de opiniões entre a Secretaria de Controle Externo e a Secretaria Geral, quanto ao 

percentual aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino � MDE, a conclusão de 

ambas Secretarias é idêntica quanto à emissão de Parecer Prévio favorável.   

 

   Em razão do exposto, examinado o processo, considerada a acurada e 

percuciente análise promovida por todos os órgãos técnicos deste Tribunal de Contas, 

acompanho o entendimento do Corpo Instrutivo e opino, da mesma forma, por emissão 

de Parecer Prévio favorável à aprovação das Contas de Gestão. 

 

   Ressalto, todavia, que esta apreciação não envolve o exame da 

responsabilidade de ordenadores de despesa cujas contas ainda não hajam sido 

apreciadas por este Tribunal.� 

 
 
 
  É o relatório. 
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  VOTO: 
 
 
 
  A Prestação de Contas da Prefeitura do Rio de Janeiro, referente ao exercício 

de 2007, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Prefeito Cesar Epitácio Maia,  

englobando as contas da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas, mereceram 

aprofundada análise da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento � CAD, 

consubstanciada em detalhado relatório apontando os mais signif icativos atos e fatos da 

gestão. Ao final, a unidade técnica, após indicar ressalvas, conclui pela emissão de parecer 

prévio favorável à aprovação das Contas, sem prejuízo das recomendações e alertas 

efetuadas, as quais adoto. 

 
 
  No mesmo sentido são os pronunciamentos do Senhor Diretor da Secretaria 

de Controle Externo e do Senhor Secretário-Geral, bem como o do douto Procurador-

Chefe da Procuradoria Especial. 

 
 
  Note-se que, apesar de apresentarem entendimentos diversos quanto a base 

de cálculo do percentual destinado a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, a 

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento e o Senhor Secretário-Geral manifestam-

se, igualmente, pela emissão de parecer prévio favorável. A propósito, em abono à 

posição da CAD, registre-se que em situação assemelhada de não-atingimento do 

percentual, o Tribunal de Contas da União � TCU, em Sessão de 19/06/2007, foi de 

parecer que as Contas do Poder Executivo, relativas ao exercício de 2006, estavam em 

condições de serem aprovadas, com ressalvas, pelo Congresso Nacional. 
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  Por fim, considerando que as imperfeições detectadas não prejudicam o 

exame destas Contas e que ficam pendentes de quitação as contas dos administradores e 

mais responsáveis pela ordenação de despesas, sujeitas ao ju lgamento por este Tribunal, 

VOTO, acolhendo as ressalvas aduzidas pela CAD, pela emissão de parecer prévio 

favorável à aprovação das presentes Contas pela Augusta Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro. 

 

 

 
     Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza 

 
 
 
 
 
       FERNANDO BUENO GUIMARÃES 
        Conselheiro-Relator 
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        P  A  R  E  C  E  R     P  R  É  V  I  O 
 
 
 
 
 
  O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE 

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

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

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

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

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

 

 

   CONSIDERANDO que as Contas do Poder Executivo, 

referentes ao exercício de 2007, foram prestadas dentro do prazo previsto no 

art. 107, inc iso XII, da Lei Orgânica do Munic ípio do Rio de Janeiro; 

 

 

   CONSIDERANDO que os Balanços Orçamentário, 

Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais 

estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e 

expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 
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CONSIDERANDO que as ressalvas constantes dos 

pareceres v indos aos autos não prejudicam a exatidão das presentes Contas; 

 

 

   CONSIDERANDO que as análises do Corpo Instrutivo e da 

Procuradoria Especial concluem pela emissão de parecer prévio favorável; 

 

 

   CONSIDERANDO, finalmente, que ficam pendentes de 

quitação as responsabilidades de administradores e mais responsáveis pela 

ordenação de despesas cujas Contas pendem de julgamento por este 

Tribunal, 

 

 

   R E S O L V E 

 

   Emit ir parecer prévio favorável à aprovação das Contas de 

Gestão da Prefeitura do Munic ípio do Rio de Janeiro, at inentes ao exercíc io de 

2007, de responsabilidade do Prefeito, Dr. Cesar Epitácio Maia, com as 

ressalvas apontadas. 

   

 

    Sala das Sessões, 02 de julho de 2008. 


