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CONTAS DE GESTÃO  

DA PREFEI TURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO    

 EXERCÍCIO DE 2007 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Agradecendo ao Relator, Excelentíssimo Conselheiro Fernando Bueno 
Guimarães, a gentileza do envio antecipado de seu Voto contendo o Projeto do 29º 
Parecer Prévio sobre as Contas de Gestão da Prefeitura no exercício de 2007, quero 
cumprimentá-lo pelo teor do notável trabalho que submete ao Plenár io deste 
Tribunal, cuja introdução, por si, já oferece uma privilegiada oportunidade de 
reflexão – quer ao cidadão comum, pela clareza das idéias e a objetividade das 
formulações; quer ao técnico e ao legislador, pela r iqueza de informações e a 
construção de um cenário que antecipa o agravamento de toda uma série de 
problemas típicos dos grandes aglomerados demográficos urbanos e estimula a 
intensificação de estudos que busquem novas e urgentes respostas do Poder 
Público.  Oportuno lembrar que se inclua nesses estudos a investigação das muitas 
implicações do desaparecimento, no dia-a-dia, das fronteiras físicas entre o 
Município do Rio de Janeiro com outros no âmbito da Região Metropolitana, 
também conhecida como Grande Rio. 
 
Nesse processo invisível, abrigam-se significativas despesas, principalmente na 
área da educação e saúde, pois nossas escolas, nossos hospitais e postos de saúde 
atendem a uma importante e não identif icada parcela de residentes em municípios 
vizinhos, o que acarreta, muitas vezes, um atendimento precário ao cidadão carioca.  
 
À Coordenadoria de Auditor ia e Desenvolvimento – CAD, apresento minhas 
homenagens pelo acurado acompanhamento da execução orçamentária e pela 
competente análise das Contas de Gestão do Exercício de 2007, oferecendo ao 
Conselheiro-Relator, mais uma vez, dados referenciais, comentários e sugestões de 
grande valor para suas próprias conclusões. 
 
Do estudo elaborado pela Cad, que subsidia a elaboração do Projeto de Parecer 
Prévio, tanto quanto do texto do Voto do Relator, destacam-se alguns pouco pontos 
que gostaríamos de considerar, com o objetivo de oferecer ao Conselheiro-Relator 
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algumas sugestões, com vista a um possível aproveitamento, a título de modesta 
contribuição. 
 
Lamentavelmente, reaf irma-se a acentuada reincidência de recomendações 
propostas esta Corte de Contas ao longo dos anos, em Pareceres Prévios, e, a seu 
tempo, acolhidas pela colenda Câmara Municipal do Rio de Janeiro.  Igualmente, 
renova-se a constatação de que essas recomendações muito pouco, parecem, 
signif icar para a Prefeitura, a julgar pelo resultado que geram. Se não, vejamos em 
seguida. 
 
A folhas 422 a 425, a CAD avalia o atendimento às trinta e cinco recomendações 
feitas no exercício de 2006, das quais dez novas e vinte e cinco de exercícios 
anteriores; destas últimas, seis reincidentes desde o exercício de 2002, três desde 
2003, seis desde 2004, duas desde 2005 e oito reincidentes a partir de 2006. 
A propósito deste problema que vem se repetindo ano após ano, não seria exagero 
considerar no mínimo uma indiferença a maneira como alguns Órgãos executivos 
encaram as ações do controle externo, talvez por entender recomendação como 
mero sinônimo de sugestão ou conselho.  E isso fica claro ao se constatar que, das 
27 recomendações feitas a respeito das Contas de Gestão do Exercício de 2005, 
quando do exame das Contas de Gestão de 2006 verificou-se que apenas uma havia 
sido atendida a contento; três foram parcialmente atendidas; duas estavam com o 
atendimento em curso; o atendimento a outras três dependia de verif icações 
futuras; mais três dependiam de exame e decisão do Plenário, restando quinze sem 
atendimento. 
 
Ao recomendar a observância de determinado disposit ivo legal, não está a Corte de 
Contas a sugerir e sim a determinar o cumprimento da lei. A conformidade legal 
não pode ser sugerida, pois não se inscreve no âmbito da discricionariedade do 
Administrador. Ela é compulsória, portanto, o Órgão encarregado do controle 
externo determina as medidas de saneamento ou de prevenção, para que se garanta 
essa conformidade legal. 
 
Conforme aponta o nobre Relator, “das recomendações referentes às contas do 
exercício de 2006, 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”.  
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Independentemente de ter havido ou não resposta formal ao Tribunal, problemas 
que motivaram recomendações quando da análise das contas de 2002, 2003, 2004, 
2005 e 2006 persistem hoje, quando são examinadas as contas do exercício de 
2007.  
 
O não-atendimento às recomendações feitas referentes a Contas de Gestão, muito 
embora apenas excepcionalmente possa constituir impedimento a uma conclusão a 
respeito da exatidão das contas em si, impossibilita a avaliação de medidas 
saneadoras pelos Órgãos responsáveis, o que, Senhor Presidente, Senhores 
Conselheiros e Senhor Procurador-Chefe, em última instância, constitui um 
desrespeito ao Poder Legis lativo, a quem compete, anualmente, decidir sobre a 
regular idade das Contas de Gestão da Prefeitura. 
 
Pelo exposto, talvez seja este o momento certo para esta Corte de Contas substituir 
o vocábulo recomendação por determinação, proposta que, desde já, submeto ao 
nobre Conselheiro-Relator. Certamente, assim, a importância das exigências feitas 
será melhor compreendida pelos gestores envolvidos. E, quando se tratar de 
assuntos do âmbito da discricionariedade do administrador, que se faça uma 
sugestão.  
 
Renovando meus elogios iniciais, destaco a extrema pertinência e a relevância das 
RESSALVAS, dos ALERTAS e das 40 RECOMENDAÇÕES apresentadas pelo 
ilustre Relator, oferecendo-lhe minha segunda sugestão, no sentido de que as 
RECOMENDAÇÕES, também sejam mencionadas no seu bem elaborado Projeto 
de Parecer Prévio, preferentemente, já a título de determinações desta Corte de 
Contas, sem prejuízo da proposta de aprovação das Contas, sugerida em seu Voto. 
 
Finalmente, pela importância de que se reveste a matéria, me associo às 
preocupações do ilustre Relator ao ressaltar que, no exercício de 2007, não foi 
observada pela Prefeitura a obrigação constitucional de o Município aplicar na 
manutenção e no desenvolvimento do ensino o percentual mínimo de 25% da 
receita auferida de impostos, compreendida a receita transferida. Apesar de se ter 
chegado muito próximo, ou seja, 24,68%, não se justifica que o descumprimento 
volte a ocorrer no futuro. 
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ISTO POSTO, SENHOR PRESIDENTE, SENHORES CONSELHEIROS, 
SENHOR PROCURADOR-CHEFE, VOTO COM O RELATOR, PELO 
PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS PRESENTES 
CONTAS. 
 
 

Sala das Sessões, 02 de julho de 2007. 

 

 

JOSÉ DE MORAES CORREIA NETO 
Conselheiro 

 

 

 
 


