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RELATÓRIO/VOTO : Nº 219/2010 
 
Processo nº : 40/ 001813/2010 
 
Assunto: Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro. 
 
Exercício: 2009 
 
Responsável:      Eduardo da Costa Paes 
 

 

Exmo.  Sr. Conselheiro Presidente, Thiers Vianna Montebello, 

Exmos.  Srs.  Conselheiros, membros desta Corte de Contas, Digníssimo Sr.  

Procurador-Chefe, em exercício, reunimo-nos hoje para apreciar o 31º 

Parecer Prévio das Contas de Gestão da Prefeitura deste Município do Rio de 

Janeiro, referente ao exercício de 2009, elaborado por este Tribunal de Contas. 

A Constituição Pátria estabeleceu, no seu artigo 70, a 

competência do Poder Legislativo para 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 

controle externo e interno.  Diz ainda o Diploma maior:  “Prestará contas 

qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens ou valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que em nome desta, assuma obrigações de 

natureza pecuniária”. 

Completando a destinação do Poder Legislativo, a Carta 

Magna, no seu artigo 71, inciso I, estabeleceu que o Controle Externo seria 

exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas, ao 

qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 

República, mediante Parecer Prévio. 
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A Lei Orgânica desta Comuna, seguindo os ditames da Lei 

Maior, estabeleceu no seu artigo 88, que o Controle Externo estaria a cargo da 

Câmara Municipal e exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 

Município, ao qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo 

prefeito, mediante Parecer Prévio. 

O Regimento Interno desta Corte, aprovado nos termos da 

Deliberação nº 34 de 10 de março de 1983, no artigo 8º, inciso I, estabeleceu 

a competência do Plenário para emitir Parecer Prévio sobre as Contas Anuais 

do Prefeito. 

O Parecer Prévio, nos termos do artigo 12, inciso I do RI, 

será redigido por um Conselheiro Relator e assinado por todos os Conselheiros 

e membros da Procuradoria Especial presentes a Sessão Plenária. 

A escolha do Conselheiro Relator obedece às determinações 

emanadas do Regimento Interno ou da Deliberação nº 10/1981, naquilo que 

não tiver sido revogado.  O sorteio deverá ocorrer na primeira Sessão Ordinária 

de cada ano, artigo 42 do RI.  As citadas Normas não só regram a escolha do 

Conselheiro, que elabora o Relatório e o Parecer sobre as Contas Gerais do 

Exercício Financeiro, como também orientam com relação a prazos e outras 

providências.   

Entre os prazos de observação obrigatória, está o de 

sessenta dias, contados do dia seguinte ao da apresentação das contas à 

Câmara e ao Tribunal de Contas, artigo 41, parágrafo 3º do RI. 

A Lei Orgânica, no seu artigo 107, inciso XII, diz que 

compete privativamente ao Prefeito:  prestar, anualmente, à Câmara Municipal, 

dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas 

referentes ao exercício anterior, enviando-as dentro do mesmo prazo ao 

Tribunal de Contas para emissão do parecer prévio. 
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As Contas do Prefeito segundo o artigo  41 do RI tem prazo 

até o dia 31 de março do exercício seguinte ao qual se referem.  Porém o prazo 

a ser seguido é o do artigo  107, inciso XII da Lei Orgânica do Município, como 

destacou o Sr.  Procurador-Chefe, às fls.  496. 

Neste ano, a abertura da sessão legislativa ocorreu em 

16 de fevereiro, tendo as Contas sido apresentadas neste Tribunal no dia 16 de 

abril de 2010. 

Recebidas no meu Gabinete em 27 de junho de 2010, 

conforme protocolo, às folhas 499.  Restando-me apenas exíguo prazo, passei 

imediatamente a redigir o Parecer Prévio que agora submeto a apreciação de 

Vossas Excelências. 

Elaborar tão importante parecer, premido pelo tempo, 

tornou-se uma tarefa hercúlea, mas que abracei com o entusiasmo daqueles 

que encaram desafios. 

O Rio de Janeiro, capital do estado homônimo, é a segunda 

maior metrópole do Brasil.  Cidade brasileira mais conhecida no exterior, maior 

rota do turismo internacional no Brasil, principal destino turístico na América 

Latina e em todo Hemisfério Sul, a capital fluminense funciona como um 

"espelho", ou "retrato" nacional, seja positiva ou negativamente. 

A cidade dos “cariocas” (do tupi kari oca, "casa de branco") é 

um dos principais centros econômicos, culturais e financeiros do país, sendo 

internacionalmente conhecida por diversos ícones culturais e paisagísticos. Em 

2014 será sede da próxima Copa Mundial de Futebol e também dos Jogos 

Olímpicos de 2016, fatos que já começam a demandar especial atenção  deste 

Tribunal. 
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O orçamento desta cidade, representa uma das maiores 

receitas do país, estimada em cerca de 12,096 bilhões de reais (vide - 

Arrecadação da Receita, fls.  356).   

Aqui, nesta cidade, localizam-se as sedes das duas maiores 

empresas brasileiras - a Petrobrás e a Vale, e agora, também, da recém 

inaugurada CSA (Companhia Siderúrgica do Atlântico - ThyssenKrupp e Vale).  

Temos ainda as principais companhias de petróleo e telefonia do Brasil, além do 

maior conglomerado de empresas de mídia e comunicações da América Latina. 

Contemplado por grande número de universidades e 

institutos, é o segundo maior pólo de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, 

responsável por 17% da produção científica nacional.   

Foi capital do Brasil Colônia a partir de 1763, capital do 

Império Português na época das invasões de Napoleão, capital do Império do 

Brasil, e capital da República até a inauguração de Brasília, na década de 1960. 

A população estimada para o Rio de Janeiro, pelo IBGE, foi 

de 6.186.710 habitantes na cidade e 11.812.482 na região metropolitana 

(2009), o que o torna a segunda maior aglomeração urbana do Brasil, terceira 

da América do Sul e 24ª do mundo. 

Pela breve explanação acima, não se pode olvidar da 

relevância do Município para o Estado e para a União.  Sendo assim não 

podemos deixar de enfatizar a questão relativa à destinação dos “Royalties” do 

Petróleo. 

 Consta do relatório da CAD, às folhas 364, fazendo parte 

das “Transferências”, o valor total de R$122.900.000,00 (cento e vinte e dois 

milhões e novecentos mil reais) para o exercício de 2009.  Valor este que é 
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31,75% menor que o apurado em 2008.  Tal redução de numerário deveu-se a 

queda no preço do barril de petróleo no mercado internacional.   

A destinação dos Royalties, advindos da exploração do 

petróleo é devido, em maior parte, a Estados, Distrito Federal e Municípios 

produtores, possui previsão constitucional no artigo 20, parágrafo primeiro da 

Constituição Cidadã (Constituição Federal de 1988).  Sendo norma reguladora a 

Lei número 7.990, de 28 de dezembro de 1989.   

Os Royalties, que são uma compensação financeira paga, 

em maior parte, pelos exploradores aos produtores das commodities (significa 

mercadoria) petróleo e gás, são devidos não só porque tais riquezas 

encontram-se no território ou na área econômico-territorial desses Entes 

Federados, como também, pela necessidade de indenizar os inúmeros 

transtornos e impactos que a exploração causa nos serviços, infra-estrutura e 

meio ambiente dos produtores.   

Como dito acima, para os produtores aumentam os gastos 

com: - transportes, estradas, portos, aeroportos, hospitais, escolas, 

saneamento, abastecimento e também os riscos ambientais.  Neste último 

caso, citamos o caso atual do Mega-Vazamento de gás e óleo que polui as 

costas dos Estados Americanos (Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e 

Flórida), produtores de petróleo no Golfo do México. 

Mas, os Royalties encontram ainda outra fundamentação 

constitucional, qual seja, seriam uma forma que o Legislador Constituinte 

Originário criou para compensar a injusta vedação da cobrança do ICMS 

sobre petróleo e seus derivados, gás e energia elétrica aos estados produtores, 

nos termos do artigo 155, parágrafo segundo, inciso “X”, letra “b” da 

Constituição.  Ou seja, pela norma citada, os produtores não ganham, a 

exceção dos royalties, nenhuma outra compensação digna pela exploração das 

riquezas que possuem. 
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Constituição Federal de 1988 

Art.  20.  São bens da União: 

§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da 

administração direta da União, participação no resultado 

da exploração de  petróleo  ou gás natural , de recursos 

hídricos para fins de geração de energia elétrica e de 

outros recursos minerais no respectivo território, 

plataforma continental , mar territorial  ou zona 

econômica exclusiva , ou compensação financeira por 

essa exploração . 

 

Art.  155.  Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços  de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior;(Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

X - não incidirá : 

b) sobre operações que destinem a outros Estados 

petróleo , inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e 

gasosos  dele derivados, e energia elétrica; 

 

Cabe ainda lembrar que a Lei nº 7.990/89 destinou os 

royalties da seguinte forma: - 40% para a União, 22,5% para os Estados 

produtores, 30% para os Municípios produtores, 7,5 % aos demais Municípios.   
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Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo), o Brasil 

arrecadou em 2009 R$ 7,9 Bilhões em Royalties.  Essa expressiva quantia, 

juntamente com as descobertas de gás e óleo na camada geológica “pré-sal” 

levou o Governo a defender novas regras para a exploração do petróleo no 

pais (Jornal “o Estadão”, matéria veiculada em 18/03/2010).   

Como se pode ver, nas contas sob exame, à perda dos 

royalties significará a perda de milhões de reais para a população, causando 

impacto considerável nos projetos desta administração e das administrações 

futuras. 

Após estas considerações, passo agora a relatar a Análise 

Técnica do Parecer Prévio sobre as Contas de Gestão de 2009.  Esta parte, em 

especial, espelha uma amostra do trabalho que este Tribunal de Contas 

realizou ao longo do ano.  Trabalho esse de elevada complexidade, que exigiu 

dedicação, afinco e muita competência dos técnicos e demais profissionais que 

labutam nesta Corte de Contas.   

Superando dificuldades das mais diversas, tais como, 

operacionais, legais ou mesmo políticas, o corpo técnico soube mostrar o seu 

valor, justificando a necessidade de ampliação, aprimoramento e valorização do 

Controle Externo, como forma de melhorar a gestão dos recursos públicos.   

Não podemos deixar de enaltecer a criação do Plano 

Estratégico do Tribunal de Contas.  Tal planejamento é o que há de mais 

atual em matéria de Administração Pública e tem sido objeto das atenções 

da profícua Administração desta Casa Julgadora, particularmente na pessoa do 

Exmo Sr.  Conselheiro Presidente.   Preocupada com a perda de profissionais, 

altamente qualificados, para outros órgãos e instituições a atual Administração 

deu início a uma política de valorização dos quadros deste Tribunal, dando 

efetividade ao previsto no Planejamento Estratégico, recém concluído. 
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  -ANÁLISE TÉCNICA 

A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD, em 

cumprimento ao que determina o inciso I do parágrafo 4º do art.1º da 

Deliberação nº 142/2002, realizou uma minudente análise das demonstrações 

contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 e 

apresentou um relatório que permite observar, com clareza e transparência, a 

movimentação econômica -financeira naquele período. 

 

Diante do detalhamento contido no relatório e objetivando 

evitar um trabalho cansativo e repetitivo, procurei dar ênfase aos pontos que 

julguei mais relevantes para a apresentação deste  parecer. 

 

-RESPONSÁVEL PELA GESTÂO  

A gestão do Município do Rio de Janeiro, em 2009, coube ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Eduardo da Costa Paes, que exerceu o cargo no 

período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2009. 

 

-DOCUMENTAÇÃO   

A presente Prestação de Contas está constituída pelos 

documentos abaixo relacionados, abrangendo a Administração Direta e a 

Administração Indireta: 

• Ofício GBP nº116/2010, de 13 de abril de 2010 

(Fls.02); 

• Certificado de Auditoria nº 001/2010 emitido, na 

modalidade PLENO, pela Auditoria Geral da 
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Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro – 

CGM (fls.03); 

• Relatório do Desempenho da Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro frente à Lei de Responsabilidade Fiscal, 

elaborado pelo Controlador Geral do Município 

(fls.13/40); 

• Relatórios de Limites Legais, Relatórios Consolidados, 

Relatórios de Contabilidade com base na Lei nº 

4.320/64 ; e  

• Demonstrações Contábeis da Lei nº 6.404/76. 

 

-ESTRUTURA MUNICIPAL 

A estrutura da Administração Municipal, em 31/12/2009, 

estava constituída pela Câmara de Vereadores (CMRJ), Tribunal de Contas 

(TCMRJ), Controladoria Geral (CGM), Procuradoria Geral (PGM), 24 Secretarias, 

15 Fundos Especiais, 3 Autarquias, 4 Fundações, 6 Empresas Públicas e 6 

Sociedades de Economia Mista. 

 

-APRESENTAÇÃO DOS BALANÇOS 

Os Balanços previstos no parágrafo 1º do art.41 do 

Regimento Interno deste Tribunal de Contas, aprovado pela Deliberação nº 

34/83, estão discriminados em: 

Balanços e Quadros da Administração Direta, abrangendo os 

Poderes Legislativo e Executivo; 



Processo  40/001813/2010 

 Data 
  16/04/2010 

Fls 

 
 
 

Rubrica 

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 7) 
 

 10

Balanços das Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, 

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, sem prejuízo da 

apresentação de suas Prestações de Contas Anuais; 

Balanços Orçamentário e Patrimonial Consolidados, 

abrangendo a Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas 

e Sociedades de economia Mista. 

A Controladoria Geral do Município, através do Oficio nº 

220/2010 (Processo nº40/001784/2010), informa que alguns demonstrativos 

foram encaminhados por meio magnético. 

 

-LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL   

A presente Prestação de Contas apresenta os 

demonstrativos exigidos nos artigos 52, 53 e 55 da Lei Complementar nº 

101/2000, contemplando toda a Administração Direta, Indireta, inclusive as 

Empresas Estatais Dependentes (Portaria STN nº 589/2001, art.  2º). 

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e 

os Relatórios de Gestão Fiscal do Executivo e Consolidado do Município do Rio 

de Janeiro foram publicados no D.O. Rio, de 29/01/2010, por meio das 

Resoluções da Controladoria Geral números 943, 944 e 945, todas de 

28/01/2010, no entanto, alguns anexos foram republicados no D.O. Rio, de 

03/02/2010. 

A Resolução CGM nº 958, de 16/04/2010, estabeleceu que 

os Anexos constantes da presente prestação de contas eram os definitivos.Os 

referidos relatórios foram divulgados via INTERNET, conforme determina o 

art.48 da Lei Complementar nº 101/2000. 
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O demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas 

adotadas na forma do art.13 da LRF – previsto no inciso I do parágrafo único 

do art.7º da Deliberação TCM nº 134/2000 – integra as referidas Contas. 

 

-CERTIFICADO DE AUDITORIA 

O Certificado de Auditoria nº 001/2010, emitido pela CGM, 

na modalidade PLENO, ressalta que o escopo da verificação limitou-se ao Poder 

Executivo e atesta que: 

• “ A dívida consolidada líquida alcançou 25,37% da 

Receita Corrente Líquida – 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; 

• As receitas realizadas com operações de crédito 

tiveram a participação de 0,29% 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; 

• Conforme previsto no inciso V do parágrafo 1º c/c o 

parágrafo 3º, ambos do art.32 da LRF, as receitas realizadas com operações de 

crédito não superaram as Despesas de capital no exercício de 2009; 

• 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 6,28% 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 2009 – art.32 e 38 da LRF; 
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• A despesa com pessoal do executivo foi equivalente 

a 46,56% da receita corrente líquida, cumprindo o limite de 54% determinado 

pela alínea “b” do inciso III do art.20da LRF; 

• O Poder Executivo se encontra em conformidade 

com o disposto no art.22 da LRF, ou seja, não alcançou 95% do limite para a 

Despesa de Pessoal. 

 

-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  

As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2009 foram 

instituídas pela Lei nº 4.886, de 28 de julho de 2008.   

 

-ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS  

A Portaria nº 577, de 15 de outubro de 2008, aprovou a 1ª 

edição do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais, o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal. 

 

-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

A Lei Orçamentária Anual, de nº 4.886, de 28 de julho de 

2008, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 12.096.734.165,00 (doze 

bilhões, noventa e seis milhões, setecentos e trinta e quatro mil, cento e 

sessenta e cinco reais).Do total da Receita, R$ 9.960.976.211,00 (nove bilhões, 

novecentos e sessenta milhões, novecentos e setenta e seis mil, duzentos e 

onze reais) foi destinado ao Orçamento Fiscal e R$ 2.405.757.954,00 (dois 

bilhões, quatrocentos e cinco milhões, setecentos e cinqüenta e sete mil, 

novecentos e cinqüenta e quatro reais) ao Orçamento da Seguridade Social.Do 

valor do Orçamento da Despesa  o montante de R$ 7.139.454.757,00 (sete 
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bilhões, cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, 

setecentos e cinqüenta e sete reais) foi destinado ao Orçamento Fiscal e R$ 

4.957.279.408,00 (quatro bilhões, novecentos e cinqüenta e sete milhões, 

duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oito reais) à Seguridade Social. 

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

suplementares até 30% do total da despesa fixada. 

No art. 14, como incentivo à cultura, foi fixado o limite 

mínimo de 0,35% e máximo de 1% da arrecadação com Imposto Sobre 

Serviços de qualquer Natureza – ISS, no exercício de 2009. 

 

-GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  

A Lei Orçamentária Anual de 2009, de nº 4.983/2009, fixou 

as despesas e estimou as receitas em R$ 12.096.734.165,00 (doze bilhões 

noventa e seis milhões setecentos e trinta e quatro mil cento sessenta e cinco 

reais). 

Durante o exercício de 2009, foram abertos créditos 

adicionais suplementares no valor de R$ 2.476.596.161,27 (dois bilhões 

quatrocentos e setenta e seis milhões quinhentos e noventa e seis mil cento e 

sessenta e um reais e vinte e sete centavos). 

Considerando o cancelamento de R$ 2.246.174.727,18 (dois 

bilhões duzentos e quarenta e seis milhões cento e setenta e quatro mil 

setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) a alteração final do 

orçamento alcançou R$ 230.421.434,09 (duzentos e trinta milhões 

quatrocentos e vinte e um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e nove 

centavos) equivalentes a 1,90% do inicialmente aprovado. 

A Lei nº 4.983/2009, em seu art. 9º, estabeleceu como 

limite máximo o percentual de 30% para transposição, remanejamento ou 
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transferências de recursos, sendo que o Município do Rio de Janeiro cumpriu 

com o previsto na LOA, tendo aberto créditos adicionais em 6,72%.O 

detalhamento deste percentual está apresentado no subitem 6.5 do relatório 

da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD. 

 

-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  

Em relação à receita prevista (R$ 12.096.734.165,00 – doze 

bilhões noventa e seis milhões setecentos e trinta e quatro mil cento e 

sessenta e cinco reais), foram arrecadados 96,45% (R$ 11.667.182.000,00 – 

onze bilhões seiscentos e sessenta e sete milhões cento e oitenta e dois mil 

reais) dos recursos, desempenho superior aos obtidos em 2007 e 2006, que 

foram, respectivamente, 93,72 e 91.85%. 

A despesa realizada correspondeu a 87,37% da dotação final 

do exercício de 2009. 

A consolidação dos balanços, com as respectivas 

eliminações, registrou uma insuficiência de arrecadação de R$ 429.553.000,00 

(quatrocentos e vinte e nove milhões quinhentos e cinqüenta e três mil reais), 

obtido pela diferença entre a Receita Arrecadada e a Prevista. Foi verificada, 

ainda, uma economia orçamentária de R$ 1.557.010.000,00 (um bilhão 

quinhentos e cinqüenta e sete milhões e dez mil reais). 

O exercício de 2009 apresentou Déficit na Previsão 

Orçamentária da ordem de R$ 230.421.000,00 (duzentos e trinta milhões 

quatrocentos e vinte e um mil reais), resultante da diferença entre a Receita 

Prevista Total de R$ 12.096.734.000,00 (doze bilhões noventa e seis milhões 

setecentos e trinta e quatro mil reais) e a Despesa Autorizada Total de R$ 

12.327.156.000,00 (doze bilhões trezentos e vinte e sete milhões cento e 

cinqüenta e seis mil reais). 
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Foi observado, ainda, um resultado superavitário na 

Execução Orçamentária de R$ 897.035.000,00 (oitocentos e noventa e sete 

milhões e trinta e cinco mil reais), resultado da diferença entre a receita 

arrecadada, no valor de R$ 11.667.182.000,00 (onze bilhões seiscentos e 

sessenta e sete milhões cento e oitenta e dois mil reais), e a despesa realizada, 

no valor de R$ 10.770.146.000,00 (dez bilhões setecentos e setenta milhões 

cento e quarenta e seis mil reais). 

 

-RECEITA ARRECADADA  

Por categoria econômica, R$ 11.351.286.000,00 (onze 

bilhões trezentos e cinqüenta e um milhões duzentos e oitenta e seis mil reais) 

foram arrecadados em Receitas Correntes e R$ 315.896.000,00 (trezentos e 

quinze milhões oitocentos e noventa e seis mil reais) em Receitas de Capital. 

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 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais de Educação – FUNDEB – parcela ICMS. 

Com relação às Receitas Correntes, vale ressaltar, que após 

o grande crescimento 2007/2008, cerca de R$ 760 milhões em termos reais, os 

efeitos da Crise Econômica de 2008/2009 foram sentidos nas finanças 

municipais, materializados no crescimento real de 1,03% ou cerca de 116 

milhões no período. 

A arrecadação de impostos (IPTU, ITBI, ISS e IRRF) e taxas 

teve um acréscimo real (valores atualizados pelo IPCA-E) de 4,7%, bastante 

inferior aos 12,45% apurados em 2008/2007 e aos 7,07% obtidos em 

2007/2006. 
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A Receita Tributária aumentou sua participação no total das 

receitas municipais, não somente pelo crescimento apresentado no exercício de 

2009, mas também devido a queda no valor recebido pelo município a titulo de 

Transferências Correntes e da diminuição das Receitas de Capital. 

 

-DESPESA REALIZADA    

 As despesas correntes somaram R$ 9.908.361.000,00 (nove 

bilhões novecentos e oito milhões trezentos sessenta e um mil reais) , 

enquanto as de capital atingiram R$ 861.785.000,00 (oitocentos e sessenta e 

um milhões setecentos e oitenta e cinco mil reais), representando, 

respectivamente, 92% e 8% do total das despesas empenhadas. 

As despesas intra-orçamentárias representaram cerca de 

6,68% do total das despesas realizadas, sendo a maior parte referente à 

Despesa de Pessoal e Encargos Sociais. 

As Despesas Correntes representaram o maior volume de 

gastos do governo, com destaque para os gastos com pessoal (57,77% do 

total das despesas realizadas) e para as outras despesas correntes (27,91 do 

total das despesas realizadas). 

Nota-se que as despesas executadas foram inferiores em 

3,42% em relação a 2008 em valores de 2007 atualizados pelo IPCA-E. 

Mantidos fixos os valores de 2009 e, atualizando-se, pelo 

IPCA-E médio do período, os anos anteriores de janeiro de 2001 a 2008, 

verifica-se  que os investimentos, no período financeiro de 2009, tiveram uma 

queda de 54,91%, se comparados com 2008 e de 58,86% se comparados a 

2007.Ressaltando-se que as despesas com investimentos no exercício de 2009 

foi a menor desde 2002. 
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-GESTÃO FINANCEIRA 

A análise refere-se apenas ao Balanço Financeiro da 

Administração Direta, da qual destacam-se: 

• Quanto às receitas Extraorçamentárias (R$ 

2.203.341.000,00 – dois bilhões duzentos e três 

milhões trezentos e quarenta e um mil reais), R$ 

993.652.000,00 (novecentos e noventa e três 

milhões seiscentos e cinqüenta e dois mil reais) 

referem-se aos Depósitos e R$ 880.081.000,00 

(oitocentos e oitenta milhões e oitenta e um mil 

reais) aos Restos a Pagar. 

• No que tange às Despesas Extraorçamentárias (R$                  

1.556.367.000,00 – um bilhão quinhentos e 

cinqüenta e seis milhões trezentos e sessenta e sete 

mil reais), R$ 823.992.000,00 (oitocentos e vinte e 

três milhões novecentos e noventa e dois mil reais) 

dizem respeito aos Depósitos e R$ 504.216.000,00 

(quinhentos e quatro milhões duzentos e dezesseis 

mil reais) aos Restos a Pagar. 

 

 

-GESTÃO PATRIMONIAL 

O Balanço Patrimonial Consolidado do Município do Rio de 

Janeiro, em 31/12/2009, apresentava a seguinte situação, expressa em 

milhares de reais: 
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     ATIVO 

  Financeiro          R$ 5.425.058 

  Não Financeiro    R$ 29.480.756 

  Compensado       R$ 1.929.980 

 

   

PASSIVO 

  Financeiro          R$ 1.844.424 

  Não Financeiro   R$ 8.377.009 

  Patrimônio         R$ 24.684.381 

  Compensado      R$ 24.684.381 

 

Observa-se que 71,81% do Ativo Total provêm do grupo 

“Realizável a Longo Prazo”, onde está incluída a Dívida Ativa do Município e 

89,75% do Passivo têm origem nos grupos “Não Financeiro” e “Patrimônio”. 

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, representando 

89,68% do ativo não financeiro.A Dívida Ativa Consolidada corresponde a 

96,32% desse grupo (R$ 25.465.227,57 mil – vinte e cinco bilhões 

quatrocentos e sessenta e cinco milhões duzentos e vinte e sete mil quinhentos 

e setenta reais). 

O valor mais expressivo do Passivo Não Financeiro refere-se 

às “Operações de Créditos Internas”, onde se encontra registrada a Dívida 
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Renegociada com a União, apresentada pelo Contrato “BB – M.P nº 2.185 – 

35”, representando 96.8% do valor total. 

O Patrimônio Líquido do Município alcançou o montante de 

R$ 24.684.381 mil no exercício de 2009, representando um aumento de 

24,87% se comparado ao exercício de 2008.   

O Resultado Patrimonial Consolidado foi de R$ 

4.916.640.000,00 (quatro bilhões novecentos e dezesseis milhões seiscentos e 

quarenta mi reais), sendo que a maior parte deste resultado derivou da 

variação da Dívida Ativa cujo montante foi R$ 3.131.151.000,00 (três bilhões 

cento e trinta e um milhões cento e cinqüenta e um mil reais). 

 

-AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES  

No item 3 do seu relatório (fls.387/390), a CAD, relaciona os 

principais componentes orçamentários e patrimoniais das Autarquias e 

Fundações em 31/12/2009, além de registrar fatos relevantes ocorridos no 

PREVI-RIO, IPP, GEO-RIO, RIOZOO, FPJ, Planetário e Guarda Municipal.    

 

• PREVI-RIO 

Em 31/08/2007 o PREVI-RIO publicou edital tornando 

publica a abertura de inscrições para a comercialização financiada de imóveis 

residenciais a seus segurados por intermédio da concessão de Cartas de 

Crédito, conforme previsto no Decreto nº 28.301, de 14 de agosto de 2007.  

Assim, em virtude das concessões de financiamentos imobiliários por cartas de 

crédito efetuadas no exercício de 2008, o saldo da conta do Ativo Permanente 

“Carteira de Financiamento Imobiliário” passou de R$ 509.727.760,94 

(quinhentos e nove milhões setecentos e vinte e sete mil setecentos e sessenta 

reais e noventa e quatro centavos), no encerramento do exercício de 2007, 
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para R$ 729.764.522,12 (setecentos e vinte e nove milhões setecentos e 

sessenta e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e doze centavos) em 

31/12/2008. No encerramento do exercício de 2009, em razão das 

atualizações, cerca de R$ 220 milhões, e amortizações, cerca de R$ 130 

milhões, o saldo foi para R$ 819.437.046,84 (oitocentos e dezenove milhões 

quatrocentos e trinta e sete mil quarenta e seis reais e oitenta e quatro 

centavos). 

 

• IPP 

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP 

teve redução no seu Patrimônio devido ao déficit no valor de R$ 105.324,80 

(cento e cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) apurado 

no exercício, refletindo substancialmente a realização de despesas em valores 

superiores a arrecadação em 2009. 

 

• GEO-RIO 

O provisionamento de R$ 1.111.089,51 (um milhão cento e 

onze mil oitenta e nove reais e cinqüenta e um centavos) para contingências, 

resultado de ação judicial indenizatória proposta pela empresa Nova Solar 

Construtora Ltda Provocou, conforme Notas explicativas, um grande impacto 

Resultado do Exercício, gerando um Saldo Patrimonial negativo de R$ 

383.693,82 (trezentos e oitenta e três mil seiscentos e noventa e três reais e 

oitenta e dois centavos). 

Foram efetuadas despesas para obras, no período de janeiro 

a junho de 2009, no valor de R$ 1.702.672,89 (um milhão setecentos e dois 

mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), ainda não 

registradas, pois, conforme  Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do 
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exercício de 2009, estão em processo de regularização das exigências 

necessárias ao seu reconhecimento e aplicação do Decreto nº 26.182/2006. 

 

• RIOZOO 

No encerramento do exercício de 2009, existe contabilizada 

no Passivo Permanente da RIOZOO a importância de R$ 4.887.073,59 (quatro 

milhões oitocentos e oitenta e sete mil setenta e três reais e cinqüenta e nove 

centavos) como provisões.  Esse saldo corresponde a dívidas junto à 

Companhia Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE, em razão do não pagamento 

pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário.  Durante as inspeções realizadas pela CAD nos anos de 2006 a 2009 

foi constatado que essa dívida não foi paga em razão de indisponibilidade de 

caixa  na fonte de recursos próprios (bilheteria), e da ausência de previsão 

orçamentária na fonte do tesouro.  Em Notas Explicativas às Demonstrações 

Contábeis do Exercício de 2009 foi informado que os saldos foram devidamente 

conferidos pela CEDAE e apresentada uma proposta de parcelamento para 

pagamento em 180 meses, a qual está sendo analisada pelo Colegiado da 

CEDAE e pela Diretoria da RIOZOO. 

 

•  FUNDAÇÂO PARQUES E JARDINS – FPJ 

O saldo de R$ 660.307,35 (seiscentos e sessenta mil 

trezentos e sete reais e trinta e cinco centavos) registrado no Passivo 

Permanente como “Outras Obrigações” contempla a rubrica “Fornecedores com 

Reconhecimento de Dívida” e refere-se a serviços de obras e conservação 

efetuados no exercício de 2002 e abandonados pelas empresas antes do 

término dos contratos.  Esses serviços, conforme Nota Explicativa às 

Demonstrações Contábeis, não possuem fatura, apenas declarações dos fiscais 
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referentes à execução das etapas, tendo sido lançados em Restos a Pagar Não 

Processados – RPN em 2002 e cancelados em 2003. 

Estão registrados no Compensado, de acordo com a 

Assessoria Jurídica da Fundação, contingências que em 31/12/2009, 

totalizaram a importância de R$ 2.659.300,27 (dois milhões seiscentos e 

cinqüenta e nove mil trezentos reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 

834.219,17 (oitocentos e trinta e quatro mil duzentos e dezenove reais e 

dezessete centavos) relativos a Contingências Trabalhistas e R$ 1.825.081,10 

(um milhão oitocentos e vinte e cinco mil oitenta e um reais e dez centavos), a 

Contingências Cíveis. 

Conforme processo de sindicância nº 14/302.982/2009, 

existem débitos de exercício anterior, no valor de R$ 1.862.371,17 (um milhão 

oitocentos e sessenta e dois mil trezentos e trinta e um reais e dezessete 

centavos), ainda não contabilizados, em razão do processo de sindicância só 

ter sido encerrado em janeiro de 2010. 

A FPJ apresenta um saldo patrimonial negativo ao final do 

exercício de 2009 no valor de R$ 476.144,82 (quatrocentos e setenta e seis mil 

cento e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), sendo R$ 

507.693,57 (quinhentos e sete mil seiscentos e noventa e três reais e 

cinqüenta e sete centavos) relativo a déficit apurado no período. 

 

•  PLANETÁRIO  

A Fundação Planetário teve uma redução no seu Patrimônio 

devido ao déficit no valor de R$ 649.412,14 (seiscentos e quarenta e nove mil 

quatrocentos e doze reais e quatorze centavos) apurado no exercício, refletindo 

substancialmente a realização de despesas em valores superiores a 

arrecadação em 2009. 
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• GUARDA MUNICIPAL – GM RIO  

Esta registrado contabilmente como provisões, no 

encerramento do exercício, o montante de R$ 69.794.686,47 (sessenta e nove 

milhões setecentos e noventa e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e 

quarenta e sete centavos), que segundo a CAD, afeta significativamente o 

Patrimônio da Autarquia no encerramento de 2009, negativo em mais de 60 

milhões. 

Conforme Notas explicativas, existem autos de infração 

referentes a débitos com a Secretaria da Receita Federal relativos ao “não 

recolhimento” de PIS e COFINS entre outros, para o período de janeiro de 

1997 a dezembro de 2004.  Tais débitos não foram contabilizados a época, em 

razão dos valores serem questionáveis juridicamente, tendo sido encaminhado 

os processos à Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, visando a 

contestação dos mesmos.  O somatório atualizado desses débitos , até 

31/12/2009, conforme pesquisa fiscal com Certificado Digital, que deve ser 

confirmado junto a Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro  e receita 

Federal do Brasil, é de R$ 20.912.190,76 (vinte milhões novecentos e doze mil 

cento e noventa reais e setenta e seis centavos). 

A extinta Empresa Municipal de Vigilância S/A – EMV, no 

inicio de 2001, conforme Notas explicativas, foi autuada pela fiscalização do 

INSS por procedimentos relativos a recolhimentos, que compreendem os 

exercícios de 1993 a 2000, que estão sendo questionados administrativamente 

junto ao INSS e totalizam R$ 9.530.749,28 (nove milhões quinhentos e trinta 

mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), também não 

registrados contabilmente. 

 

 



Processo  40/001813/2010 

 Data 
  16/04/2010 

Fls 

 
 
 

Rubrica 

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 7) 
 

 24

-FUNDOS ESPECIAIS 

O Município do Rio de Janeiro possui 15 fundos especiais, 

sendo os mais importantes, por volume de recursos, o Fundo Especial de 

Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE – FMS e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB, que juntos são 

responsáveis por 97% dos recursos executados. 

Os fundos especiais arrecadaram receitas orçamentárias que 

totalizaram R$ 5.052.884.000,00 (cinco bilhões cinqüenta e dois milhões 

oitocentos e oitenta e quatro mil reais) e realizaram despesas orçamentárias no 

montante de R$ 5.166.510.000,00 (cinco bilhões cento e sessenta e seis 

milhões quinhentos e dez mil reais), gerando um resultado orçamentário 

deficitário de R$ 113.626.000,00 (cento e treze milhões seiscentos e vinte e 

seis mil reais). 

Com relação à gestão orçamentária, destacam-se os 

seguintes pontos: 

• Três fundos especiais apresentaram déficit 

orçamentário, destacando-se o FUNPREVI e o FMS que cujos 

déficits são, respectivamente, de R$ 137.804.000,00 (cento 

e trinta e sete milhões oitocentos e quatro mil reais) e R$ 

31.945.000,00 (trinta e um milhões novecentos e quarenta e 

cinco mil reais); 

• Os déficits verificados no FUNPREVI, FMS e Fundo 

de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO devem-se à 

incorporação de superávit financeiro de exercício anterior; 

• O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

do Município do Rio de Janeiro - FUNDET, o Fundo Municipal 
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de Desenvolvimento Urbano – FMDU, Fundo Municipal 

Antidrogas – FMAD e o Fundo Especial Projeto Tiradentes – 

FEPT arrecadaram receita, mas não realizaram despesa.  Tal 

fato foi objeto de recomendação nº 9 no Parecer Prévio às 

Contas de 2008. 

A CAD ressalta, às fls.393, que de forma consolidada, 91,4% 

das dotações autorizadas foram realizadas.  Os fundos que apresentaram os 

menores percentuais de realização foram o Fundo Municipal de Habitação – 

FMH (4,7%),Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social -  FMHIS 

(21,6%), Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e 

Adolescente – FMDCA (30,7%), Fundo Orçamentário Especial - FOE (53,5%) e 

Fundo de Conservação Ambiental – FCA (62,4%); 

De forma consolidada, R$ 486.487.000,00 (quatrocentos e 

oitenta e seis milhões quatrocentos e oitenta e sete mil reais) deixaram de ser 

aplicados pelos fundos em 2009, destacando-se o FUNPREVI, FMS e FUNDEB 

que deixaram de aplicar, respectivamente, recursos autorizados de R$ 

267.175.000,00 (duzentos e sessenta e sete milhões cento e setenta e cinco 

mil reais), R$ 126.997.000,00 (cento e vinte e seis milhões novecentos e 

noventa e sete mil reais) e R$ 64.312.000,00 (sessenta e quatro milhões 

trezentos e doze mil reais). 

A comparação dos valores do Ativo e Passivo Financeiro dos 

fundos revelam um superávit financeiro de R$ 2.018.741.000,00 (dois bilhões 

dezoito milhões setecentos e quarenta e um mil reais), fls.394.  Por outro lado, 

a maior parcela do “passivo financeiro”, 96%, está concentrada no FUNPREVI, 

FMS e FUNDEB. 

A comparação das disponibilidades com o passivo financeiro 

(dividas de curto prazo) indicam que apesar de não possuir disponibilidades 

suficientes para cobrir o seu “passivo financeiro”, o FMS, tem registrado no 
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Ativo Financeiro, valores a receber do Tesouro Municipal para pagamento de 

despesas da Fonte de Recurso 100, o montante de R$ 195.895.000,00 (cento e 

noventa e cinco milhões oitocentos e noventa e cinco mil reais). 

Em termos percentuais, as maiores Sobras Financeiras estão 

no FMDU (100%), FMAD (100%), FEPT (100%), FMHIS (100%), FMDCA 

(94%) e no FOE (93%). 

Não obstante as recomendações efetuadas e reiteradas no 

Parecer Prévio às Contas do Sr.  Prefeito, o Município do Rio de Janeiro vem 

adotando o procedimento de realizar despesas sem prévio empenho desde o 

exercício de 2000, contrariando, assim, o art.60 da lei nº 4.320, de 

17/03/1964. 

No exercício em exame, verificou-se que apesar da 

recomendação formulada no Parecer Prévio às Contas do Sr. Prefeito, relativas 

ao exercício de 2008, para que fosse providenciada a regularização da inscrição 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ do FMH, FMEO, FMDCA, 

FMAS, FUNDET, FUNDEB e FCA, conforme o inciso XI do art.11 da Instrução 

Normativa da RFB nº 748/2007, tal situação não sofreu alteração.   

 

•  FUNPREVI 

A principal receita do FUNPREVI foi, no exercício de 2009, o 

aporte do Tesouro Municipal, que participou com 46,6% do montante 

arrecadado. 

Com relação às despesas orçamentárias, estas atingiram o 

montante de R$ 1.903.858.000,00 (um bilhão novecentos e três milhões 

oitocentos e cinqüenta e oito mil reais), representando 88% das despesas 

autorizadas.  As despesas realizadas estão concentradas em servidores inativos 

da rede de ensino (49,82%), servidores inativos da administração direta 
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(19,91%), benefícios a dependentes (15,55%) e servidores inativos da rede de 

saúde (8,19%). 

Confrontando receitas arrecadadas e despesas realizadas no 

exercício de 2009, chega-se a um déficit previdenciário da ordem de R$ 

137.804.000,00 (cento e trinta e sete milhões oitocentos e quatro mil reais). 

No exercício de 2009, foi apurada, por estimativa, dívida do 

Tesouro com o FUNPREVI, de R$ 553.521.448,84 – quinhentos e cinqüenta e 

três milhões quinhentos e vinte e um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e 

oitenta e quatro centavos - (R$ 37.290.400,30 somente no exercício de 2009), 

em valores históricos, decorrente da falta de repasses para pagamento de 

inativos e da entrada em vigor do Decreto nº 27.502, de 26/12/2006.  No 

entanto, se for considerada a atualização monetária, a divida pode girar na 

casa de R$ 1 bilhão. 

Vale ressaltar, que esse valor representa Patrimônio dos 

servidores e vem sendo alvo de recomendações nas Contas do Prefeito desde o 

exercício de 2004. 

O subitem 4.1.3 do relatório da CAD contem 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. 

 

•  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 

A arrecadação no exercício de 2009 atingiu o montante de 

R$ 1.991.786.000,00 (um bilhão novecentos e noventa e um milhões 

setecentos e oitenta mil reais), sendo 54,7% (R$ 1.088.858.000,00 – um bilhão 

oitenta e oito milhões oitocentos e cinqüenta e oito mil reais) provenientes do 
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Tesouro Municipal enquanto as Transferências Correntes provenientes de 

recursos do Fundo nacional de Saúde (FNS), do Fundo Estadual de Saúde 

(FES) e de convênios participaram com 44,1% do total arrecadado. 

O total das despesas orçamentárias atingiram o montante de 

R$ 2.023.731.000,00 (dois bilhões vinte e três milhões setecentos e trinta e um 

mil reais), representando 94% das despesas autorizadas. 

A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD, nos 

subitens 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.5 descreve pontos relevantes relacionados a : 

despesas sem prévio empenho de 2004 não registradas no Balanço 

Patrimonial;  despesas sem prévio empenho – exercício de 2009; recolhimento 

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

não apresentação, por parte da secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – 

SMSDC, de relatório em audiência publica na Câmara de Vereadores, bem 

como a não obediência aos prazos estipulados para sua apresentação (art.12 – 

Lei Federal nº 8.689/1993).    

 

•  FUNDEB 

O ganho do FUNDEB de 2009 totalizou R$ 695.693.000,00 

(seiscentos e noventa e cinco milhões seiscentos e noventa e três mil reais).    

Este ganho é resultado da diferença entre o valor recebido e o retido.  Ele se 

deve à elevada participação do Município do Rio de Janeiro no quantitativo 

geral de alunos matriculados na educação básica. 

De acordo com o censo realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísiso Teixeira – INEP, existiam, em 2009, 

698.626 alunos matriculados nas diversas unidades educacionais do Município 

do Rio de Janeiro. 
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O valor retido representa a contribuição do Município do Rio 

de Janeiro para o FUNDEB e corresponde a 20% das seguintes fontes: Cota -

parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, Fundo de 

Participação dos Municípios – FPM, IPI Exportação, oriundas da desoneração do 

ICMS, IPVA e IPTR. 

O quantitativo total de matriculas existente no censo de 

2009, comparado com o de 2008, evidencia uma redução de 16.701 

matriculas. 

O máximo de recursos do FUNDEB que pode ser 

entesourado é de 5%, segundo o disposto no § 2º do art.21 da Lei nº 

11.494/2007.O saldo, no entanto, deverá ser utilizado no 1º trimestre do 

exercício subseqüente. 

A CAD ressalta, às fls.404, que o superávit financeiro de 

2008, de R$ 6.815.733 (seis milhões oitocentos e quinze mil setecentos e trinta 

e três ) não foi utilizado no 1º trimestre de 2009, e que o mesmo, somente foi 

incorporado ao orçamento em 11/05/2009, através do Decreto nº 

30.695/2009, descumprindo, assim, o disposto na Lei Federal retromencionada. 

Deduzindo a dívida flutuante (R$ 116.774.000,00 – cento e 

dezesseis milhões setecentos e setenta e quatro mil reais) da disponibilidade 

financeira (R$ 156.611.000,00 – cento e cinqüenta e seis milhões seiscentos e 

onze mil reais) encontra-se um superávit financeiro de R$ 39.837.000,00 (trinta 

e nove milhões oitocentos e trinta e sete mil reais), em dezembro de 2009. 

A comparação do superávit com os repasses recebidos no 

exercício (R$ 1.125.856.000,00 – um bilhão cento e vinte e cinco milhões 

oitocentos e cinqüenta e seis mil reais) revela um percentual não utilizado de 

3,54%, o que permite afirmar que o Município observou o limite estabelecido 

de 5% em 2009. 
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Nos subitens, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, o Corpo técnico faz 

comentários acerca dos seguintes Fundos: FMDCA, FCA, FMH e FUNDET. 

 

-EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA 

MISTA  

São pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da 

Administração Indireta, criadas por autorização legal, tendo por objetivo, como 

regra, a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas 

ocasiões, a prestação de serviços públicos. 

A CAD, no subitem 5.2 de seu relatório (fls.416), apresenta 

um quadro demonstrativo contendo algumas informações financeiras e 

patrimoniais das Empresas, bem como, posteriormente, menciona os principais 

fatos relevantes ocorridos no exercício de 2009, os quais foram divulgados em 

Notas Explicativas, ou objeto de inspeções realizadas pela CAD.     

 

-LIMITES LEGAIS 

A análise promovida pela CAD verificou que das 16 

(dezesseis) exigências constitucionais e legais aplicáveis no período examinado, 

o Município deixou de aplicar apenas o valor de R$ 2.170.108,00 (dois milhões 

cento e setenta mil e cento e oito reais) de incentivos fiscais a projetos 

culturais. 

Ressalte-se, ainda, que o Município do Rio de Janeiro 

realizou despesas com a Função Cultura no montante de R$ 71.512.992,35 

(setenta e um milhões quinhentos e doze mil novecentos e noventa e dois reais 

e trinta e cinco centavos) em 2009, revelando uma queda de 67,77% em 

relação ao aplicado em 2008. 
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O quadro demonstrativo a seguir apresenta o desempenho 

do Município em relação a cada limite exigido: 

Obje to L imite Exigê ncia Atingido Cum priu It em

Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino

Impostos, Transf er ênc ias,
jur os e multas e dív ida ativa
de impostos

25% 6.1

Remuneração dos Prof issionais 
do Magistério

Arrecadação do FUNDEB 60% 81,93% SIM 6.2

Ações e Serviços Públicos de 
Saúde

Impostos, Transferências
(Exceto imposto sobre
operações com ouro), juros,
multas e dívida ativa 

15% 16,07% SIM 6.3

Incentivo à Cultura Receita de ISS 0,35% a 1% 0,27% NÃO 6.11

Pessoal - Executivo Receita Corrente Líquida 54% 46,56% SIM 6.4

Pessoal - Legislativo Receita Corrente Líquida 6% 2,99% SIM 6.4

Pessoal - Consolidado Receita Corrente Líquida 60% 49,55% SIM 6.4

Dispêndios da Dívida  
Média anual da RCL projetada 
para os próximos 19 anos 11,50% 6,28% SIM 6.9

Publicidade e Propaganda Não aplicável ao exercício

Parceiras Público-Pivadas -  
Despesa do exercício

Receita Corrente Líquida 1% 0% SIM 6.12

Parceiras Público-Pivadas -  
Próximos dez anos

Receita Corrente Líquida 
Projetada - 10 anos 1% 0% SIM 6.12

Dívida Consolidada Líquida Receita Corrente Líquida 120% 51,41% SIM 6.6

Garantias ou Contragarantias Receita Corrente Líquida 22% 0,00% SIM 6.12

Operações de Crédito por ARO Receita Corrente Líquida 7% 0,00% SIM 6.12

Operações de Crédito Receita Corrente Líquida 16% 0,29% SIM 6.7

Operações de Crédito Despesas de Capital R$ 94.119.655 R$ 29.969.815 SIM 6.8

O utros Abertura de Créditos Adicionais Fixado na LOA 30% 6,72% SIM 6.5

(*) Ver item
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O art. 212 da Constituição Federal obriga os Municípios a 

aplicarem, na manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, um mínimo de 

25% de sua receita resultante de Impostos, inclusive as provenientes de 

Transferências.   

Os principais parâmetros para a aferição do cumprimento do 

limite acima referido podem ser encontrados nos artigos nº 212 e 213 da 

Constituição Federal – CFRB/88, bem como na Lei nº 9.394, de 20/12/1996, 

conhecida como Lei das Diretrizes e Bases da Educação - LDB, em seus artigos 

nº. 11, 18 e 69 a 73 e na Lei nº 11.494/2007. 

Ressalte-se que o não cumprimento da obrigação 

constitucional sujeita o Município à intervenção do Estado, conforme inciso III 

do art.35 da Constituição Federal, bem como ao não recebimento de 

transferências voluntárias, conforme alínea “b” do inciso IV do parágrafo 1º do 

art.25 da LRF. 

O Poder Executivo publicou o Demonstrativo de suas 

Receitas e Despesas com Educação no Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária – RREO (fls.29) nos subitens 2.1.8 e 3.1.2 da Prestação de 

Contas. 

Relativamente ao ganho do FUNDEB, vale ressaltar, que o 

Parecer Prévio relativo às Contas de 2008 apontou o descumprimento do 

art.212 da Constituição Federal – CFRB/88.A exclusão de 25% do ganho do 

FUNDEB da base de cálculo, efetuada por este Tribunal de Contas foi 

preponderante para a referida constatação. 

Sendo assim, foi emitida a Ressalva nº 06 e a determinação 

nº 01. 
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Em resposta à Determinação nº 01, o Poder Executivo 

enviou o Ofício GBP nº 552/2009, que deu origem ao Processo nº 

40/005.210/2009 (Anexo 1). 

Em síntese, o Poder Executivo, apresentava: 

• A expectativa de que esta Corte de Contas revisse a 

Determinação nº 01, tendo em vista a ação que tramita na Justiça Federal, na 

qual pleiteia, entre outros pontos, a declaração de que o ganho do FUNDEB 

compõe a base de cálculo do art.212 da CFRB/88, e o entendimento municipal 

sobre o assunto; 

• Proposta para a dedução do ganho do FUNDEB da 

base de cálculo do art.212 que envolve a destinação de uma parcela expurgada 

para pagamento de inativos e o restante, caso seja necessário desconsiderado 

à razão de 10% ao ano, respeitando os limites de remanejamento das Leis 

Orçamentárias. 

Posteriormente, deu entrada neste Tribunal de Contas o 

Oficio GBP nº 175, de 19/05/2010, que foi juntado ao Processo nº 

40/5210/2009, em substituição ao oficio anterior, nele, o Poder Executivo 

propõe a exclusão do ganho do FUNDEB do cálculo percentual aplicado 

conforme art.212 da CFRB/88 “...de forma paulatina e acumulada da seguinte 

forma: 5% no ano de 2010; nos  oito anos seguintes, 10% anual, e no último 

ano (2019), 15% totalizando, ao final desse período, 100%...”, sem a utilização 

dos recursos do FUNDEB para pagamento de inativos. 

Na sessão de 31/05/2010, o Plenário deste tribunal, nos 

termos do Voto do Conselheiro relator Fernando Bueno Guimarães, aprovou a 

proposta apresentada, nos seguintes termos: 

“...Destarte, no que concerne à análise das propostas 

apresentadas pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito para o equacionamento das 
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questões relativas à aplicação dos recursos na Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino – MDE, sugiro que, em função da análise das Contas do exercício de 

2009, que este Plenário admita o item que define o quadro percentual 

acumulado de desconsideração do ganho do FUNDEB”. 

Assim, dando como recebida as propostas relativas as 

Determinações desta Corte de Contas e aceita aquela já mencionada que trata 

dos ganhos do FUNDEB, reforço a sugestão no sentido de que, a critério da 

Presidência, seja efetivado um amplo exame de tudo o mais apresentado pelo 

excelentíssimo Senhor Prefeito nas propostas, levando-se em conta uma 

eventual mudança interna nos processos de análise desse assunto...”, diz o 

eminente Conselheiro Relator. 

A CAD, às fls.431, assinala como distorção, a inclusão do 

Efeito do Ganho do FUNDEB a das receitas Patrimoniais na base de cálculo do 

art.212, constantes do Anexo X do RREO, publicado pelo Poder Executivo, 

apenas no campo das despesas.  O percentual apurado pelo Poder Executivo 

de 27,57% contém despesas realizadas com as mencionadas receitas, sem que 

estas tivessem participado da base de cálculo. 

O Poder executivo computou na base de cálculo despesas 

decorrentes de execuções fiscais propostas pelo INSS contra a MULTIRIO no 

montante de R$ 7.760.000,00 (sete milhões setecentos e sessenta mil reais), 

explicitadas no processo nº 07/000.631/2009. 

As despesas de R$ 3.922.081,59 (três milhões novecentos e 

vinte e dois mil oitenta e um reais e cinqüenta e nove centavos), decorrentes 

de multas e juros relativas as execuções fiscais promovidas pelo INSS, não 

constituem despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos 

das instituições educacionais, conforme prescreve o art.70 da Lei de Diretrizes 

e Bases de Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96), fato que desqualifica 

sua inclusão na base de cálculo do art.212 da CFRB/88.        
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As despesas realizadas pela Secretaria Municipal da Pessoa 

co Deficiência – SMPD, não são consideradas por este Tribunal de Contas na 

base de cálculo que apura o cumprimento do art.212 da CFRB/88 (processo nº 

40/1075/2009).  O montante incluído pelo Poder Executivo é de R$ 

10.242.431,00 (dez milhões duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos e 

trinta e um reais). 

Com referência as despesas realizadas pela Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer – SMEL (R$ 23.551.596,00 – vinte e três milhões 

quinhentos e cinqüenta e um mil quinhentos e noventa e seis reais), a CAD 

assinala, que este Tribunal emitiu a Recomendação nº 57, no Parecer Prévio de 

2008, acerca das despesas realizadas pelas Vilas Olímpicas, onde constava, que 

para cada novo exercício financeiro, a partir dos dados informativos das 

Secretarias Municipais de Educação e de Esportes e Lazer, o Poder Executivo 

apuraria o valor total e providenciaria a alocação orçamentária, em Programa 

de Trabalho da SME, vinculado à MDE, das despesas referentes ao 

atendimento educacional complementar oferecido nas vilas olímpicas 

municipais, exclusivamente aos alunos matriculados nas unidades escolares da 

Rede Pública Municipal de Ensino. 

Segundo a CAD, o contido na recomendação não foi 

atendido, pois a alocação orçamentária foi feita em programa de trabalho da 

SMEL. 

Relativamente aos Restos a Pagar de 2009, a CAD assinala, 

que esta Corte adotou como parâmetro nos exercícios passados o 

procedimento de deduzir os “Restos a Pagar Cancelados” do montante relativo 

ao exercício em que foram inscritos.  A base para adoção de tal procedimento 

encontra-se no Processo nº 40/1075/2009 (subitens 6.1.12.3 e 6.1.3) e 

40/1775/2008 (subitem 8.1.1.3). 
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Na análise promovida pela CAD, foi apurado que a parcela 

de restos a pagar de 2009, já cancelada entre janeiro a maio de 2010, 

conforme critérios adotados por este Tribunal, foi de R$ 6.534.814,00 (seis 

milhões quinhentos e trinta e quatro mil oitocentos e quatorze reais).  

Portanto, já é conhecida a inutilidade deste valor inscrito em 2009 para a 

geração de benefício à MDE, desqualificando sua inclusão na base de cálculo 

do art.212 da CFRB/88. 

No item 6.1.6 de seu relatório, a CAD assinala que o Poder 

Executivo considerou as despesas realizadas no código 3.3.90.30.04 – Materiais 

de Vestuário, Uniformes, Fardamentos, Tecidos e Aviamentos, na base de 

cálculo.  A pesquisa realizada no FINCON indicou que se referiam às aquisições 

de calças, camisas e similares. 

Estas despesas não deveriam ser computadas, conforme o 

contido no Parecer Prévio relativo a 2007 – Voto do Excelentíssimo Sr.  

Conselheiro Fernando Bueno Guimarães e 2008 – Voto do Exmo.  Sr.  

Conselheiro José de Moraes. 

Em 01/06/2010 deu entrada neste Tribunal de Contas o 

Oficio nº 50 CVL/GAB, fls.342/343, contendo esclarecimentos adicionais 

referentes ao exercício de 2009, em resposta ao Ofício 

TCM/GP/AJSES/034/1482/2010, de 31 de maio de 2010. 

Nos seus esclarecimentos, o Poder Executivo, trata das 

despesas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL e da Secretaria 

Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPD, bem como dos gastos realizados 

na Fonte 100 com uniformes para os alunos da rede de ensino. 

Em sua conclusão, o Chefe da Casa Civil do Poder Executivo 

solicita que seja reconsiderado o posicionamento desta Corte de Contas no que 

se refere às despesas mencionadas. 
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A CAD, ressalta, que nas informações prestadas pela SMPD, 

foram incluídas despesas, no valor de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões 

de reais), referentes à Natureza de Despesa 3.3.90.30.07 – Gêneros 

Alimentícios, inclusive bebidas – Merenda, que são vedadas pelo art.71 da LDB, 

conforme já foi apontado por este Tribunal por ocasião da análise da Prestação 

de Contas do exercício de 2004, nos termos do Voto do Exmo. Sr. Conselheiro 

Relator Jair Lins Netto, assim, essas despesas devem ser excluídas do cálculo 

da MDE. 

Caso o Plenário deste Tribunal reconsidere suas decisões 

acerca do tema, a CAD, às fls.434, ressalta, que o percentual resultante seria 

de 25,01%. 

Nos subitens 6.1.8 e 6.1.9 de seu relatório, a CAD, analisa o 

repasse de Receitas à SME destinadas à MDE e os Restos a Pagar Cancelados 

de Exercícios Anteriores (6.1.9.1 – ano de 2004, 6.1.9.2 – ano de 2007 e 

6.1.9.3 – ano de 2008).     

         

-DÍVIDA ATIVA 

A Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública 

oriundo de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, 

e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública. 

A arrecadação proveniente da Dívida Ativa municipal é 

segredada desde o exercício de 2002, em 3 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.  Tal fato, embora não caracterizado 

como impeditivo da análise temporal da arrecadação de tais rubricas, implicou 
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a necessidade de se realizar um agrupamento por tributo associado, para que 

tal análise viesse a ser realizada. 

O estoque da Dívida Ativa é demonstrado no Balanço 

Patrimonial da Administração Direta na Conta Contábil Créditos do Município, 

componente do grupo Ativo Permanente, no montante de R$ 

25.813.534.015,00 (vinte e cinco bilhões oitocentos e treze milhões quinhentos 

e trinta e quatro mil e quinze reais).  Do montante registrado no Ativo Real da 

Administração Direta, que consiste na soma do Ativo Financeiro com o Ativo 

Permanente – R$ 31.451.693.457,71 (trinta e um bilhões quatrocentos e 

cinqüenta e um milhões seiscentos e noventa e três mil quatrocentos e 

cinqüenta e sete reais e setenta e um centavos), ou seja, 82,07%, 

correspondem a créditos inscritos em Dívida Ativa. 

A maior participação no total inscrito da dívida, em 

31/12/2009, conforme se observa no gráfico a seguir, correspondia ao IPTU, 

com 52,64%, seguido pelo ISS, com 42,07%. 

Participação no Saldo da Dívida
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A evolução do saldo da Dívida Ativa no período 2005/2009 

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

período, da ordem de 62,80%.  A comparação apenas dos exercícios de 2008 e 

2009 demonstra um crescimento de 9,69%, conforme demonstrado a seguir: 
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R$ M il

20 05 20 06 % 200 7 % 20 08 % 2 00 9 % %
R$ R$ 2006/2005 R$ 2007/2006 R$ 2008/2007 R$ 2009/2008 2009/2005

IP T U 8 .99 4.2 50  10 .10 5.3 71 1 2,3 5% 11. 167 .26 4 10,5 1% 12 .09 6.1 97 8 ,32 % 1 3.5 87 .33 5 1 2,3 3% 51, 07%

IS S 5 .81 5.3 44  7 .71 9.3 07  3 2,7 4% 8. 530 .56 0  10,5 1% 10 .05 7.4 61 17 ,90 % 1 0.8 60 .97 1 7,9 9% 86, 76%

IV V C 23 5.1 93     24 1.4 63     2,6 7% 241 .51 5     0, 02% 24 0.6 18     -0 ,37 % 2 47 .69 7     2,9 4% 5, 32%

IT BI 3 4.6 68       5 3.9 33       5 5,5 7% 88 .86 5       64,7 7% 25 3.8 87     1 85 ,70 % 77 .67 1       -6 9,4 1% 1 24, 04%

Div e rsos 77 6.0 86     70 9.3 02     - 8,6 1% 802 .29 6     13,1 1% 88 4.0 03     10 ,18 % 1.0 39 .85 9  1 7,6 3% 33, 99%

T OT AL 15 .85 5.5 41 18 .82 9.3 76 1 8,7 6% 20. 830 .50 0 1 0,6 3% 23 .53 2.1 67 12, 97% 2 5.8 13 .53 4 9 ,69 % 6 2,8 0%

V alor es  Rea is  B as e  2009  =100
Fonte:  CG M, c á lc u los CA D/S CE

NATUREZA

 
 

No Balanço Patrimonial Consolidado de 2009, foram 

excluídos os valores referentes à Dívida Ativa lançada contra a Comlurb (IPTU 

– R$ 3.941.620,47 – três milhões novecentos e quarenta e um mil seiscentos e 

vinte reais e quarenta e sete centavos) e os créditos objeto de parcelamento 

com previsão de recebimento no exercício de 2010, que foram reclassificados 

no “Ativo Realizável a Curto Prazo” (R$ 344.364.824,86 – trezentos e quarenta 

e quatro milhões trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e quatro 

reais e oitenta e seis centavos).  Assim, no Balanço Patrimonial Consolidado 

consta o saldo de R$ 25.465.227,97 (vinte e cinco milhões quatrocentos e 

sessenta e cinco mil duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) 

na conta contábil Créditos Realizáveis a Longo Prazo – Dívida Ativa.    

No entanto, de acordo com informações colhidas em 

inspeção ordinária realizada pela CAD em março de 2010, pode-se afirmar que 

existem outros valores da Dívida Ativa lançada contra órgãos da Administração 

Direta ou Indireta municipal que não foram excluídos das demonstrações 

consolidadas do Município.  Segundo relatório fornecido pela PGM, constam 

1.455 Certidões de Dívida Ativa (CDA) referentes a IPTU (segundo a PGM, as 

CDA avulsas não possuem marcação de órgão municipal no sistema, impedindo 

a extração de tais informações) tendo como sujeito passivo o próprio Município 

ou órgãos da administração indireta, totalizando mais de R$ 17 milhões. 
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Tal exclusão não é feita porquê a PGM não informa à CGM o 

montante das CDA nesta situação, motivo pelo qual a CGM procede a exclusão 

apenas daqueles valores registrados como obrigação nos órgãos devedores, e 

não com base nas informações constantes do sistema de controle da PGM. 

Buscando a correção desta impropriedade, que resulta em 

uma super avaliação do ativo consolidado do Município, é recomendável que a 

PGM, primeiramente, proceda a ajustes no sistema da Dívida Ativa, a fim de 

que todas as CDA que tenham como sujeito passivo órgãos integrantes da 

Administração Direta ou Indireta possam ser identificados, e passe tais 

informações à CGM, para fins de consolidação das demonstrações contábeis. 

Assim como nos dois exercícios anteriores, a arrecadação 

judicial superou a arrecadação pela via amigável, ainda que com uma queda na 

proporcionalidade com relação ao exercício passado. 

 

A M IGÁ V EL % TOT A L JUDIC IAL % TOT A L T OT AL

2005 142.270.382      52,46% 128.917.649      47 ,54% 271.188.031      

2006 139.104.964      57,27% 103.794.157      42 ,73% 242.899.121      

2007 121.050.379      48,41% 128.989.931      51 ,59% 250.040.310      

2008 111.980.816      37,59% 185.952.652      62 ,41% 297.933.468      

2009 125.536.225      41,88% 174.207.682      58 ,12% 299.743.907      

*  Não inc lu i os  va lo res  pagos  mas  não apr opriados

Fonte:  PGM/ PDA

A RREC ADA Ç Ã O T OT A L  ( VA L ORES REAIS - at ua lizad o pe lo  IPCA - E)

 

   

O exercício de 2009 apresentou uma queda significativa no 

volume total de inscrições em Dívida Ativa, em razão da redução de 72% 

relativa ao ISS. 
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Evo luçã o  do  V a lo r I nscr ito  e m  Dívia  Ativa  - IP TU e IS S  
Exe rc íc io IPT U ISS IPT U + ISS

2005 812.051 549.879 1.361.930

2006 776.412 1.771.511 2.547.924

2007 763.413 716.458 1.479.871

2008 761.167 1.477.552 2.238.719

2009 813.714 413.736 1.227.450

R$ M ilFonte:  CGM - v a lo res atua liz ados  pelo  IPCA -E  
 

Evolução do valor inscrito em Dív ida At iva - Impost os 
Selecionados - IPTU e ISS

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2005 2006 2007 2008 2009

R$ Bilhões

IPTU ISS IPTU + ISS  
 

Nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 (fls.454/458), a CAD analisa com 

detalhes a questão dos cancelamentos de inscrições e a composição do saldo 

por devedores. 

 

-ENDIVIDAMENTO 

A Dívida Pública do Município é constituída pela Dívida 

Flutuante e pela Dívida Fundada Interna e Externa, das Administrações Direta e 

Indireta. 

Considerando os dados consolidados no Anexo IX do RREO – 

Restos a pagar por Poder e Órgão, verifica-se que o Poder Executivo concentra 

99,69% do total dos valores inscritos em Restos a Pagar.  Deste percentual, 

76,36% são oriundos da Administração Direta e 23,33% da Administração 

Indireta. 
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Os restos a Pagar Processados – RPP, aqueles cuja fase de 

liquidação já foi preenchida, participam com 65,05% do total.   

R$ mil

Poder/Órgão RPP RPN Total %

EXECUTIVO 845.509 450.468 1.295.978 99,69%
ADM.DIRETA 558.224 434.504 992.728 76,36%
    CVL 11.161 3.429 14.590 1,12%

SME 168.421 66.750 235.171 18,09%
SMSDC 197.597 144.895 342.492 26,35%
SMC 13.432 7.396 20.828 1,60%

SMH 35.798 62.315 98.113 7,55%
SMO 26.594 4.198 30.792 2,37%
EGM 13.090 16.697 29.787 2,29%
OUTRAS 92.131 128.824 220.955 17,00%

ADM. INDIRETA 287.285 15.964 303.250 23,33%
GM-RI0 11.555 3.643 15.198 1,17%
FUNPREVI 145.555 0 145.555 11,20%
COMLURB 65.561 1.898 67.459 5,19%
PREVIRIO 2.580 4.752 7.332 0,56%
CETRIO 11.003 102 11.105 0,85%
OUTRAS 51.031 5.569 56.601 4,35%

LEGISLATIVO 99 3.906 4.005 0,31%
TOTAL 845.608 454.374 1.299.983 100,00%

% 65,05% 34,95% 100,00%
Fonte: Pres tação de Contas  2009  

 

O montante de R$ 1.299.983.000,00 (um bilhão duzentos e 

noventa e nove milhões novecentos e oitenta e três mil reais) inscritos em RP 

não coincide com os valores demonstrados no Anexo V do RGF.  O Anexo IX 

representa a cifra assinalada no Balanço Patrimonial Consolidado, na ótica da 

LRF/STN.  Essa diferença se justifica pelo fato de que o Anexo V não contempla 

as eliminações das operações realizadas entre o FUNPREVI com os outros 

órgãos municipais. 

Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 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. 
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Considerando-se a dívida consolidada nos exercícios de 2008 

e 2009, pode-se inferir que: 

• A dívida consolidada decresceu, em valores nominais, 
R$ 495.964.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco milhões 
novecentos e sessenta e quatro mil reais), ou seja, 5,71%; 

• O montante da dívida da Administração Direta 
apresentou queda de 6,33%, enquanto na Administração 
Indireta verificou-se redução de 0,27%, não obstante os 
ajustes realizados por força da Resolução Conjunta SMF/CGM 
nº 147, de 19/11/2008, “que dispõe sobre a harmonização 
de procedimentos de informações dos saldos e dispêndios a 
pagar das Dívidas da Administração Direta e Indireta”.   
Dessa forma, para efeito de apuração da Dívida Consolidada, 
na ótica da LRF, diversos compromissos que, até então 
estavam contabilizados no Curto Prazo, na Administração 
Indireta, passaram a integrar o cálculo da Dívida 
Consolidada, sendo assim, foram remanejados para Longo 
Prazo (R$ 136 milhões);  

• A queda da Dívida Consolidada é, particularmente, 
explicada pela variação favorável dos indexadores incidentes 
sobre a principal dívida que compõe os compromissos 
contratuais do Município, vale dizer, queda do IGP-M e do 
dólar norte-americano1.   

• Os ajustes da consolidação realizados na 
administração indireta totalizaram R$ 62.756 mil e 
correspondem a dívidas intramunicipais, ou seja, entre entes 
do Município.  Tais ajustes precisam ser realizados para que 
as dívidas não sejam computadas em duplicidade. 

 

 
O montante da dívida renegociada com o Governo Federal, 

no final de 2009, atingiu R$ 6.282.746.000,00 (seis bilhões duzentos e oitenta e 

dois milhões setecentos e quarenta e seis mil reais).  O referido valor 

                                                 
1
 Em 31/12/2008, o valor unitário do dólar norte-americano estava cotado a R$ 2,33; em 31/12/2009, o indexador 

estava sendo negociado por R$ 1,74, refletindo uma depreciação cambial de 25,3%.  Além disso, o IGP-M, 

parâmetro de atualização monetária da dívida negociada com o Governo Federal acumulou perdas de 1,71% 

durante o ano.   
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corresponde a 89,85% da dívida fundada contratual e 83,8% do montante total 

da dívida da administração direta em 31/12/2009, não incluindo a dívida 

flutuante.  Foi constatado que, durante o período, houve uma queda nominal de 

4,3% nesta categoria de compromisso.    

Nos subitens 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1 e 8.2.3.2 do seu relatório, 

a CAD apresenta o detalhamento sobre a capacidade de pagamento; o 

cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

– LDO e os resultados primário e nominal. 

O Resultado Nominal estimado na LDO foi de R$ 

335.466.000,00 (trezentos e trinta e cinco milhões quatrocentos e sessenta e 

seis mil reais), enquanto o resultado alcançado foi de R$ 1.998.989.000,00 (um 

bilhão novecentos e noventa e oito milhões novecentos e oitenta e nove mil 

reais), provocando uma variação favorável de R$ 1.663.523.000,00 (um bilhão 

seiscentos e sessenta e três milhões quinhentos e vinte e três mil reais), de 

acordo com o quadro a seguir:  

(R$ Milhares )

Em 31 Dez 2008 Em 31 Dez 2009

(a) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 8.684.931 8.188.967
DEDUÇÕES (II) 4.040.776 5.550.051

Ativo Disponível 3.743.992 5.339.796
Haveres Financeiros 296.784 210.255

(-) Res tos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 4.644.15 5 2.638.916
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 68.343 62.092

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 4.575.812 2.576. 824

Jan a Dez 2009

(c - a)

RESULTADO NOMINAL (1.998.988)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

(335.466)

FONTE: Controladoria Geral do Município

SALDO

ESPECIFICAÇÃO

Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas 

Fiscais da LDO p/ o exercício de referência

ESPECIFICAÇÃO
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 Resumindo, o Poder Executivo cumpriu com folga, a meta 

de Resultado Nominal fixada para 2009, alcançando um superávit de R$ 

1.998.988.000,00 (um bilhão novecentos e noventa e oito milhões novecentos 

e oitenta e oito mil reais). 

A CAD ressalta ainda, que o cálculo da Dívida Consolidada 

Líquida (DCL), que integra o cálculo da Dívida Fiscal Líquida - DFL, não foi 

elaborado conforme o disposto nas Portarias STN nº 574 e 575, ambas de 

2007.  Implicando, tal fato, na subavaliação da DCL e, acarretando, por 

conseguinte, uma distorção do Resultado Nominal. 

 

-PRECATÓRIOS JUDICIAIS 

Em 2009 o Orçamento Municipal consignou o montante de 

R$ 36.443.095,00 (trinta e seis milhões quatrocentos e quarenta e três mil e 

noventa e cinco reais) para pagamento de precatórios judiciais.  Desse 

montante foram realizados R$ 30.815.927,00 (trinta milhões oitocentos e 

quinze mil novecentos e vinte e sete reais), ou seja, 84,56%, dos quais R$ 

30.768.899,00 (trinta milhões setecentos e sessenta e oito mil oitocentos e 

noventa e nove reais), isto é, 99,85% foram pagos. 

Os valores correspondentes ao Orçamento 2009 referem-se 

aos precatórios apresentados de 02 de julho de 2007 a 01 de julho de 2008, de 

acordo com a instrução oficial dos tribunais competentes. 

O Município efetuou o pagamento de R$ 3.676.000,00 (três 

milhões seiscentos e setenta e seis mil reais), referente à 7ª parcela de 

precatórios judiciais pendentes de quitação integral, constantes do orçamento 

de 2003, de valores superiores a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 

relativos a pessoas jurídicas, cumprindo acordo firmado com o Poder Judiciário 

em junho de 2004. 
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-EXERCÍCIO ANTERIOR 

Este Tribunal de Contas emitiu parecer favorável à 

aprovação das contas relativas ao exercício de 2008, de responsabilidade do 

então Prefeito César Maia, com as ressalvas e alertas e recomendações 

propostos pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro José de Moraes Correia Neto 

e aprovados pelo Plenário desta Corte de Contas, por unanimidade. 

A CAD analisou, meticulosamente, no item 9 de seu 

relatório, cada uma das ressalvas, alertas e recomendações, tendo como base 

as inspeções ordinárias realizadas, as informações recebidas das inspetorias 

gerais deste Tribunal e os esclarecimentos prestados pelas jurisdicionadas, 

concluindo que 55% das recomendações não foram atendidas, 22% 

demandam análise futura para verificação do atendimento, 3% perderam 

objeto e 19% foram acatadas. 

Comparativamente ao exercício anterior, a CAD assinala que 

houve uma melhora no cumprimento das recomendações emitidas por esta 

Corte, já que o índice de atendimento evoluiu de 5% para 19%, enquanto as 

não atendidas declinaram de 67,5% para 55%. 

 

-CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A CAD finaliza seu minudente 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, referentes ao exercício 

financeiro de 2009, para subsidiar a apreciação e a emissão de Parecer Prévio 

por esta Corte de Contas. 

Inicialmente cumpre destacar que, no exame das contas, 

foram encontradas as seguintes impropriedades: 
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1. Apesar da melhoria no cumprimento das 

recomendações emitidas por esta Corte, o Poder Executivo deixou de responder 

algumas recomendações desta Corte, apresentando um percentual de não 

atendimento de 55% das mesmas.  Ressalte-se que algumas dessas 

recomendações vêm sendo reiteradas desde o exercício de 2002 (subitem 9.4) 

2. O Poder Executivo realizou despesas sem prévio 

empenho, contrariando o art. 60 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964 

(subitens 3.1.4, 4.2.35.3); 

3. O Poder Executivo deixou de repassar ao FUNPREVI 

em 2009 cerca de R$ 37 milhões, contrariando o disposto na Lei Municipal nº 

3.344, de 28/12/2001 (subitem 4.1.2); 

4. O Poder Executivo não utilizou as sobras financeiras 

do FUNDEB de 2008 no primeiro trimestre de 2009, descumprindo uma 

premissa fundamental da Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007, que é o não 

entesouramento de recursos (subitem 4.3.2); 

5. O Poder Executivo não adotou o fixado no §5º do 

art.69 da LDB, ao não providenciar o repasse automático dos recursos da MDE 

à Secretaria Municipal de Educação (subitem 6.1.8); 

6. O Poder Executivo descumpriu o disposto no art.14 

da Lei nº 4.983/2009, Lei Orçamentária Anual – LOA ao aplicar o percentual de 

0,27% em concessão de incentivos fiscais a projetos culturais (subitem 6.11) 

Quanto às recomendações referentes às Contas do exercício 

de 2008, cumpre destacar que, conforme observado no item anterior 55% não 

foram atendidas, ressaltando ainda que, não foi sequer incluído item destinado 

à prestação de esclarecimentos por parte do Município, contrariando o disposto 

na recomendação 01 de 2008.  Assim tais pontos serão reiterados com os 

devidos ajustes à nova situação encontrada em 2009. 
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1. que, as Prestações de Contas do Município do Rio 

de Janeiro contenham esclarecimentos objetivos sobre as recomendações 

efetuadas nos exercícios anteriores (subitem 9.4.1).  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 7.2.4 e 

9.4.2);  

3. que, a CGM reconheça em conta de ajuste, com 

base no valor informado pela PGM (recomendação anterior), a parcela da 

Dívida Ativa que, possua riscos de recebimento de acordo com a Resolução 

CFC nº 1.137, de 21/11/2008, dentre outras (subitens 7.2.4 e 9.4.3); 

4. que, as audiências públicas do FMS mencionadas 

nos subitens 4.2.5 e 9.4.4 sejam realizadas conforme estabelecido na Lei 

Federal nº 8.689/93; 

5. que, os repasses devidos pelo Tesouro Municipal ao 

FUNPREVI sejam efetuados de acordo com o disposto na Lei Municipal 

nº 3.344/01 (subitens 4.1.2 e 9.4.5); 

6. que, se envidem esforços para solucionar a questão 

relativa à carência de professores (subitens 4.3.3 e 9.4.6 e fls.  321v/322 do 

p.p.); 

7. que, o Fundo de Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho do Município do Rio de Janeiro – FUNDET, Fundo Especial Projeto 

Tiradentes - FEPT, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU, o 

Fundo Municipal Antidrogas – FMAD, o Fundo Municipal de Habitação – FMH, o 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS e o Fundo 



Processo  40/001813/2010 

 Data 
  16/04/2010 

Fls 

 
 
 

Rubrica 

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 7) 
 

 49

Municipal para  Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

FMDCA cumpram suas diretrizes e finalidades básicas estabelecidas em suas 

leis de criação (item 4 e subitem 9.4.9); 

8. que, seja anexado, nas futuras Prestações de 

Contas, a metodologia do cálculo do percentual apurado pela 

Superintendência do Tesouro Municipal relativo ao comprometimento com os 

juros, amortizações e encargos da dívida (subitens 6.9 e 9.4.10); 

9. que, a Administração Municipal dê ciência 

regularmente a esta Corte de Contas sobre o andamento da questão 

envolvendo o ressarcimento das parcelas pretéritas da Cota Parte do ICMS 

devidas pelo Estado do Rio de Janeiro, mencionadas nos subitens 2.5.2.3.1 e 

9.4.13; 

10. que, a CGM, ao elaborar o demonstrativo do 

Resultado Nominal, desconsidere o ativo disponível do FUNPREVI em seu 

cálculo, bem como providencie a dedução dos valores inscritos em Restos a 

Pagar Processados (subitens 8.2.3.2 e 9.4.15); 

11. 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 4.1.4, 5.2.6 e 

9.4.16); 

12. 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 Cível do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado Rio de Janeiro (subitens 4.1.5 e 9.4.17); 

13. que, seja realizada Avaliação Atuarial do FUNPREVI, 

de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 1º da Lei Federal nº 9717/98 
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(subitens 4.1.3 e 9.4.18); 

14. 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 (subitens  6.1.8 e 

9.4.20); 

15. 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, inciso II, da Resolução nº 40/2001 do Senado (subitens 6.6 e 

9.4.21); 

16. que, os Restos a Pagar sejam incluídos nas 

deduções do Ativo Disponível na base de cálculo que, apura o cumprimento do 

art.  3º, inciso II, da Resolução nº 40/2001 do Senado (subitens 6.6 e 9.4.22); 

17. que, o previsto no § 2º do art.  21 da Lei Federal nº 

11.494/07 seja obedecido (subitens 4.3.2 e 9.4.23); 

18. que, sejam consideradas no cálculo da suficiência 

apurada de acordo com o Anexo V do Relatório de Gestão Fiscal as “despesas 

a pagar”, as “provisões” ou qualquer outra obrigação financeira decorrentes 

ou não da execução orçamentária (subitens 4.2.2, 6.106.10.2 e 9.4.25); 

19. que, sejam observadas as decisões desta Corte 

sobre a apuração do percentual mínimo de aplicação na Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino, conforme subitens 6.1 e 9.4.26; 

20. que, sejam informadas as providências adotadas 

em função da anulação do Decreto Municipal nº 30.331, de 30/12/2008 

(subitem 9.4.27); 
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21. Considerando a preocupação revelada com a 

Previdência nos Comentários do Prefeito, em relação ao Desempenho da 

Prefeitura em 2008, que, sejam adotadas providências para que, cessem os 

efeitos do Decreto Municipal nº 27.502, de 26/12/2006 e demais dispositivos 

que, nele tenham tido origem (subitem 4.1.2 e 9.4.30); 

22. que, seja providenciada a regularização da inscrição 

no CNPJ dos Fundos Especiais (item 4 e subitem 9.4.34); 

23. que, seja elaborado um plano de medidas 

financeiras para reestruturação e pagamento das dívidas das empresas 

(subitens 5.2 e 9.4.41); 

24. que, o Poder Executivo realize estudo sobre o 

crescimento do endividamento das Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista, que, se revela preocupante, bem como sobre a viabilidade de 

alteração da forma jurídica dessas entidades (subitens 5.2 e 9.4.42); 

25. que, o Poder Executivo adote os procedimentos 

cabíveis, de forma a evitar que, eventuais cancelamentos de restos a pagar 

comprometam a aplicação mínima em “MDE” nos exercícios futuros, levando 

em consideração aspectos relacionados ao planejamento e às metodologias de 

apurações fixadas nos pareceres prévios emitidos por esta Corte (subitens 

6.1.5, 6.1.9 e 9.4.45); 

26. que, o Poder Executivo adote os procedimentos 

cabíveis de forma a evitar que, eventuais cancelamentos de restos a pagar 

comprometam a aplicação mínima em “ASPS” nos exercícios futuros, levando 

em consideração aspectos relacionados ao planejamento e às metodologias de 

apurações fixadas nos pareceres prévios emitidos por esta Corte (subitens 

6.3.1 e 9.4.46); 
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27. que, o Poder Executivo observe a correta 

classificação orçamentária nos Termos celebrados, de forma a evitar que, 

objetos similares aos comentados no subitem 9.6 sejam considerados como 

Despesa de Capital (subitens 6.8 e 9.4.47 e fls.  273 do p.p.);  

28. que, a CGM não considere na apuração da “Regra 

de Ouro” as despesas com características similares as abordadas nos subitens 

6.9 e 9.6 (subitens 6.8 e 9.4.48 e fls.  273 do p.p.); 

29. que, se envidem esforços para solucionar as 

imperfeições detectadas pela 3ª Inspetoria Geral em seu Programa de Visitas 

às Unidades da Rede Municipal de Ensino – 2º Segmento (subitem 9.4.51 e 

fls. 317/322); 

30. que, se envidem esforços para solucionar as 

imperfeições detectadas pela 4ª Inspetoria Geral vinculadas à Secretaria 

Municipal de Saúde (subitem 9.4.52 e fls. 324/329); 

31. que, seja aprimorado o planejamento das obras 

públicas, a fim de evitar sua paralisação conforme comentado pela 2ª 

Inspetoria Geral (subitem 9.4.54 e fls. 310/315); 

32. que, seja solucionada a questão relativa ao acerto 

de contas necessário à solução das pendências constantes nos subitens 4.3.4 

e 9.4.55; 

Em face da presente análise, entende-se pertinente que, 

poderiam ser efetuadas novas recomendações a seguir relacionadas: 

33. que, o Poder Executivo elabore sua proposta 

orçamentária em conformidade com o disposto no art. 14 da Lei 

Complementar nº 06 de 28/01/1991 (subitem 1.8.3); 
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34. que, as despesas com recursos oriundos das multas 

de trânsito atendam ao disposto no art. 320 do Código Nacional de Trânsito 

(subitem 2.9.2 e fls.  274/275); 

35. que, o Poder Executivo evite a realização de 

despesas sem prévio empenho, de forma a atender ao disposto no art. 60 da 

Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964 (subitens 3.1.4, 4.2.35.3); 

36. que, o Poder Executivo não celebre novo termo de 

Cessão com o Governo do Estado, tendo como objeto a utilização das escolas 

municipais pelo Governo do Estado, sem que, todas as obrigações constantes 

do instrumento anterior sejam cumpridas, ressaltando o disposto no art.182 

do CAF e ao item 3 do §2º do mesmo dispositivo.  (subitens 4.3.4.1 e 4.3.4.3); 

37. que, o Poder Executivo Municipal efetue o 

ressarcimento ao FUNDEB do montante de R$ 33.360.821,72 (trinta e três 

milhões trezentos e sessenta mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e dois 

centavos), com recursos de outras fontes, uma vez que, a opção do Poder 

Executivo Municipal em conveniar com o Governo do Estado não deve ser 

custeada com recursos do Fundo Especial, vinculado à educação infantil e 

ensino fundamental da rede municipal (subitem 4.3.4.4); 

38. que, o Poder Executivo adote providências para 

que, os recursos do FUNDEB não sejam utilizados para cobertura de despesas 

com ensino estadual, em vista da inadimplência do Governo Estadual no 

Termo de Cessão de Uso e da vinculação dos recursos recebidos pelo 

Município exclusivamente para o ensino municipal, conforme art. 21, §1º da 

Lei Federal nº 11.494/2007 (subitem 4.3.4.4); 

39. que, o Poder Executivo providencie imediatamente 

novo processo de indicação dos representantes dos professores, alunos e 
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servidores, com o envolvimento das entidades sindicais e da entidade dos 

estudantes secundaristas.  As providências visam à adequação ao art.24, IV, 

“f”, e §3º, III, do mesmo artigo  da Lei Federal nº 11.494/2007 (Subitem 

4.3.6); 

40. que, o Poder Executivo promova ação de cobrança 

dos valores devidos pela Coopcampo ao FUNDET (subitem 4.7); 

41. que, o Poder Executivo adote as providências 

necessárias para a solução das questões apontadas nos subitens 5.1 e 5.2; 

42. que, o Poder Executivo atente para o cumprimento 

do limite mínimo estabelecido anualmente para a concessão de incentivos 

fiscais a projetos culturais (subitem 6.11); 

43. que, o Poder Executivo proceda aos ajustes no 

sistema da dívida ativa, a fim de que, todas as CDA que, tenham como sujeito 

passivo órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta possam ser 

identificadas para fins de consolidação das demonstrações contábeis (subitem 

7.1.1.2); 

Adicionalmente, sugere-se que, este Tribunal, de acordo com 

o disposto no §1º do art.  59 da LRF, alerte o Poder Executivo quanto: 

i. ao risco existente no cancelamento dos restos a pagar 

referentes às despesas elencadas como MDE, haja vista o disposto nos subitens 

6.1.5, 6.1.9 e 9.4.45; 

ii. ao risco existente no cancelamento dos restos a pagar 

referentes às despesas elencadas como ASPS, haja vista o disposto nos 

subitens 6.3.1 e 9.4.46; 
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iii. à possibilidade de ter pleitos de operação de crédito 

prejudicados em função da não adoção do constante nos manuais da STN 

(subitem 6.6); 

iv. ao risco do comprometimento das finanças municipais, em 

virtude da existência de valores não reconhecidos no Passivo do Município do 

Rio de Janeiro (subitem 6.10.2). 

Sugere-se, ainda, ao Plenário que,: 

• Seja encaminhado ofício ao Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro informando sobre a falta de repasse de 

valores referentes ao FUNDEB e ao descumprimento do Termo 

de Cessão de Uso nº 147/2004, por parte do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro (subitens 4.3.4 e 4.3.5); 

• Seja encaminhado ofício ao Conselho Estadual de 

acompanhamento e o controle social do FUNDEB informando 

sobre a falta de repasse de valores referentes ao FUNDEB por 

parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro (subitem 4.3.5); 

• Seja comunicado à Comissão de Finanças, Orçamento 

e Fiscalização Financeira da 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 Orçamentárias (subitem 8.2.3.2); 

• Seja comunicado à Comissão de Finanças, Orçamento 

e Fiscalização Financeira da 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 
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da meta do Resultado Nominal, quando do exame do Projeto de 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (subitem 8.2.3.2). 

O Senhor Diretor da Secretaria de Controle Externo dá 

ênfase, em sua análise, à questão relativa à aplicação do percentual mínimo 

exigido de 25% da Receita resultante de impostos, incluindo transferências, na 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE. 

Em sua manifestação ressalta que, o Executivo, por meio de 

ofício, tece esclarecimentos sobre a matéria e pede que, este Tribunal 

reconsidere seu entendimento acerca da inclusão das despesas da Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer – SMEL e Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência – SMPD, bem como dos gastos realizados na Fonte 100 para compra 

de uniformes para alunos da rede de ensino para fim de apuração do 

percentual de 25%. 

Conclui por opinar pela emissão de Parecer Prévio Favorável, 

caso o Plenário “reconsidere a decisão a respeito dos temas, à vista, inclusive, 

das correções havidas no orçamento de 2010”, sem prejuízo de concordar com 

as considerações finais da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – 

CAD de fls.484/489. 

O Senhor Secretário-Geral, às fls.492/495, adentrando nas 

questões referentes à aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino – MDE, invoca manifestação feita na Prestação de Contas do 

exercício de 2007 (cópia inserida às fls.98/104 do Anexo I – processo nº 

40/5210/2009), para sustentar a possibilidade dos dispêndios com uniformes, 

camisas e mochilas, transcrevendo como a seguir:  

“2 – A exclusão das despesas com uniformes, camisas e 

mochilas do cálculo da manutenção e desenvolvimento do ensino (item 8.1.1.1) 
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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.” 

Diante do exposto e da análise promovida pela CAD, 

manifesta-se pela emissão de Parecer Prévio Favorável, com as observações 

anteriores e as seguintes: 

1- Quanto aos itens 4 de fl.484 e 17 de fl.486, convém 

consignar que, o poder executivo  alegava a existência de ato administrativo 

desta Corte de Contas, sendo o assunto dirimido na decisão prolatada em 

sessão de 05/08/2009 nos termos do Voto do Exmo.  Sr.  Conselheiro Nestor 

Guimarães Martins da Rocha, por meio de recomendação, parecendo-nos em 

principio, produzir todos os seus efeitos nas Contas do exercício de 2010 

(Processo nº 40/4896/2008). 

2- Em relação ao item 34 de fl.488 importante aduzir que, o 

relatório da inspetoria foi encaminhado ao órgão da administração, cabendo, a 

nosso sentir, aguardar os esclarecimentos da SEOP. 

3- No tocante ao item 36 de fl.488, a medida proposta 

poderá acarretar sérios prejuízos ao alunado estadual, sendo de rigor o 

temperamento por meio dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

devendo a solução da questão, a seu juízo, atentar para a preservação dos 
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valores constitucionais incidentes no caso, mormente o direito fundamental ao 

ensino.   

A douta Procuradoria Especial em seu parecer às fls 498 

conclui que, quanto às impropriedades detectadas pela CAD, posto que, 

relevantes, não impedem a emissão de Parecer Prévio favorável, sem ressalvas, 

opinando, em seguida, pela aprovação das contas dos Sr.  Prefeito Eduardo 

Paes, relativas ao período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro 

de 2009, ressalvadas as responsabilidades de ordenadores de despesas, 

inclusive dos órgãos da Administração Indireta e Fundacional, em atos e 

contratos ainda não examinados pelo E.Tribunal. 

 

 

 

  É O RELATÓRIO. 

 
 

 

 

 

 
VOTO 

 

A Prestação de Contas da Prefeitura do Rio de Janeiro, 

referente ao exercício de 2009, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Eduardo Costa Paes, mereceu percuciente análise da Coordenadoria 

de Auditoria e Desenvolvimento – CAD, com o auxílio dos demais integrantes 
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do Controle Externo, tendo sido elaborado detalhado relatório apontando os 

significativos atos e fatos da gestão. 

A Secretaria de Controle Externo (SCE) conclui pela emissão 

de parecer prévio favorável à aprovação das Contas, sem prejuízo dos alertas,  

recomendações e sugestões que, visam sanar ou corrigir as impropriedades 

encontradas. 

Do parecer do Sr.  Secretário Geral 

Considerando oportuna a observação quanto ao tempo 

exíguo para apreciação das Contas de Gestão da Prefeitura, onde nem sempre 

se instaura o contraditório, recomendo à Administração que, crie um grupo de 

trabalho capaz de prestar, em nome do executivo, informações ao corpo 

técnico desta Corte na elaboração do relatório do “parecer prévio”. 

No tocante às questões referentes à aplicação dos recursos 

na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, considerando apropriada 

a manifestação quanto à possibilidade dos dispêndios com uniformes, camisas e 

mochilas, entendo que, se tal despesa é destinada aos estudantes da rede 

municipal de ensino, ela pode ser incluída para fins do mínimo constitucional do 

artigo 212 da CFRB/88.   

Quanto ao uso dos recursos pela SMPD (Secretaria Municipal 

da Pessoa com Deficiência) e pela SMEL (Secretaria Municipal de Esportes e 

Lazer), acompanho o item 6.1.4, fls 428, e reitero o já decidido por esta Corte, 

conforme transcrevo a seguir. 

“As despesas realizadas pela Secretaria Municipal da Pessoa 

com Deficiência, não são consideradas por esta Corte na base de cálculo que, 
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apura o cumprimento do art.212 da CF (Processos 40/1075/2009).  O montante 

incluído pelo Poder Executivo é de R$ 10.242.431. 

Quanto à SMEL (R$ 23.551.596) , cabe comentar que, esta 

Corte emitiu a Recomendação nº 57, no Parecer Prévio de 2008, sobre as 

despesas das Vilas Olímpicas, como segue: 

“57.  que, para cada novo exercício financeiro, a partir dos dados 

informativos das Secretarias Municipais de Educação e de Esportes e 

Lazer, o Poder Executivo apure o valor total e providencie a alocação 

orçamentária, em Programa de Trabalho da Secretaria Municipal de 

Educação, vinculado à MDE, das despesas referentes ao atendimento 

educacional complementar oferecido, nas Vilas Olímpicas Municipais, 

exclusivamente aos alunos matriculados nas unidades  escolares da 

Rede Pública Municipal de Ensino.”  (Parecer Prévio/2008 – Relator: 

Exmo Sr.  Conselheiro José de Moraes) ” “ 

 

Quanto ao item 34, fls.488, despesas com recursos das 

multas de trânsito, entendo que, deve ser seguido o disposto no art.  320 do 

Código Nacional de Transito, acordemente com o Corpo Instrutivo.   

Lei nº 9.503/97 

Art.  320 .  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. 

Parágrafo único .  O percentual de cinco por cento do valor das 

multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, 

na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e 

educação de trânsito. 

Quanto ao item 36, fls. 488, assiste razão ao Sr.  Secretário 

Geral, devendo a solução atentar para a preservação dos valores constitucionais 

incidentes no caso, mormente o direito fundamental ao ensino, porém há 
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outros aspectos a serem observados para evitar prejuízo irreparável ao erário 

público municipal. 

Não pode o Estado, sob o mais sensível dos argumentos, 

auferir vantagem indevida sobre o patrimônio Municipal.  Como se pode 

constatar no item 4.3.4, fls. 405, longas negociações já foram feitas sem 

resultados satisfatórios para a cidade. 

Pelo demonstrado no relatório da CAD, fls. 405/408, “foram 

esgotadas as alternativas administrativas para solucionar o caso” (processo 

13/446/2008), portanto, ou se suspende a concessão ao Estado, prejudicando 

milhares de munícipes, ou recorre-se, imediatamente a via judicial.   

Sendo que, a segunda opção, via da ação, já se mostra 

perigosamente tardia, pois que, se encontra ameaçada pelo instituto da 

Prescrição, devido à inação dos responsáveis. 

Muito embora a Procuradoria do Município tenha ajuizado 

uma cobrança (processo nº 0378454-98.2009.8.19.001), essa me pareceu 

tímida, para não dizer insuficiente para recuperar os valores devidos, conforme 

se depreende às fls. 407. 

Portanto, entendo que, não há mais tempo para acordos fora 

do âmbito Judiciário, devendo, conseqüentemente, serem ajuizadas todas as 

medidas judiciais de cobranças, cabíveis, a fim de preservar o tesouro municipal 

e, ao mesmo tempo, como condição para a continuidade do ensino.   

Do Parecer do Sr.  Procurador-Chefe  

A douta Procuradoria Especial em seu parecer às fls 498 

conclui que, quanto às impropriedades detectadas pela CAD, posto que, 



Processo  40/001813/2010 

 Data 
  16/04/2010 

Fls 

 
 
 

Rubrica 

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos (GCS - 7) 
 

 62

relevantes, não impedem a emissão de Parecer Prévio favorável, sem ressalvas, 

opinando, em seguida, pela aprovação das contas do Sr.  Prefeito Eduardo 

Paes, relativas ao período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro 

de 2009. 

De todo o exposto, adoto o parecer da Secretaria de 

Controle Externo, ponderando-o com os pareceres do Sr. Secretário Geral 

(folhas 492/495) e do Sr.  Procurador-Chefe (folhas 496/499). 

Acolho a proposição do Douto Plenário para que, as 

recomendações de nºs 29; 30 e 31, às fls. 52, sejam tratadas ou apuradas, 

conforme o caso, em processos próprios. 

Quanto ao item 35, às fls 53, adoto o entendimento de 

que,  mesmo deva ser acatado como determinação desta Corte.  

Concluindo, Voto por Parecer Prévio Favorável à aprovação 

das Contas do Sr.  Prefeito Eduardo da Costa Paes, relativas ao período entre 

1º de Janeiro a 31 de dezembro de 2009, excluídas 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, com a determinação, recomendações, alertas e sugestões,  na forma 

acima. 

              
 
                               Sala das Sessões,          de                       de 2010. 
 
                                               
 
 
                                                               IVAN MOREIRA 
                                                           Conselheiro-Relator 
Rp/ol/cv/cb 


