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Declaração de Voto do Conselheiro Jair Lins Netto  
 

Contas de Gestão 2009  
 

Relator: O Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira dos S antos  
 
 
 
I – Introdução  
 
I.1. Nesta oportunidade, mais uma vez o Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro –TCMRJ- desempenha sua atribuição constitucional de apreciar e emitir 
Parecer prévio conclusivo sobre as contas apresentadas pelo Exmo. Sr. Prefeito, 
referentes ao exercício de 2009. 
 
I.2. Deve-se ressaltar que a emissão do referido Parecer prévio pelo TCMRJ 
constitui etapa fundamental no processo de controle externo da gestão pública, pois 
subsidia o Poder Legislativo com os elementos técnicos de que necessita para emitir 
o seu julgamento acerca das contas em comento. 
 
I.3. Antes de anunciar o meu Voto, acredito que, face aos comentários e 
polêmicas deflagradas a partir do mês passado sobre alterações no Plano Diretor do 
Município, faz-se mister uma breve apreciação sobre o tema. 
 
I.4. Que o Plano Diretor é exigência para cumprimento de várias normas, entre 
elas constitucionais, ninguém no mundo jurídico ou envolvido com o Legislativo, 
Executivo e Judiciário ignora.  O ordenamento urbano, através do Plano Diretor, visa 
a garantir respeito aos princípios de defesa do meio ambiente e da função social da 
propriedade, sem o que inúmeros e irreversíveis danos são verificados. 
 
I.5. Muitas vezes, cidades que possuem Plano Diretor acabam promovendo 
alterações sem qualquer respeito ao planejamento instituído e sem atentar para os 
demais princípios que regem o tema.  Outras vezes não existe um Plano Diretor, 
promovendo-se alterações de zonas rurais para urbanas, com inúmeros vícios e 
conseqüências nefastas.  Assim, por vezes o Executivo e o Legislativo promovem 
alterações de zoneamento rural para o urbano (ressetorizações) em imóveis 
determinados, com interesses predominantemente privados, sem estudos técnicos e 
adequado planejamento, ou seja, sem respeito às normas constitucionais e legais, 
em manifesto prejuízo à legalidade, à impessoalidade, à moralidade e à eficiência 
administrativa, resultando em danos ao padrão urbanístico e ao meio ambiente.
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I.6. O discurso, muitas vezes, é que, não havendo Plano Diretor, essas alterações 
são possíveis sem maiores formalidades; sem razão, entretanto, posto que esse tipo 
de alteração de zoneamento para permitir atividades urbanas implica prévios 
estudos técnicos e ampla discussão com a sociedade.  Adicionalmente, é preceito 
constitucional dos mais importantes e totalmente ignorado nas alterações legislativas 
em enfoque que o Município deve atentar para a “cooperação das associações 
representativas no planejamento municipal” (art. 29, XII, CF), constituindo verdadeiro 
planejamento urbanístico democrático. 
 
I.7. Todos os fundamentos jurídicos pertinentes ao tema, tais como a nossa Carta 
Maior, as legislações estaduais e municipais, além da Lei nº 10.257/01, denominada 
“Estatuto da Cidade”, conduzem ao consenso da exigência de planejamento 
urbanístico democrático.  Em abalizada lição, o sempre lembrado e festejado José 
Afonso da Silva, em sua obra “Direito Urbanístico Brasileiro” (págs. 95/96), destaca a 
necessidade de um planejamento permanente e geral, conforme se segue: “O 
planejamento urbanístico, em nível municipal especialmente, ocasiona custos 
sociais muito grandes pelos condicionamentos e limitações que impõe à atividade e 
aos bens dos particulares. Esses custos são, no entanto, amplamente justificados 
pelos fins coletivos colimados; deve-se, contudo, procurar uma metodologia que 
busque realizar o máximo de satisfação do interesse coletivo com o mínimo de 
sacrifício para os indivíduos.  A relação custo-benefício deve sempre ser uma 
preocupação do planejador, que precisa perseguir, sem descanso, o máximo 
benefício com o mínimo custo de toda a espécie.” 
 
I.8. Discorrendo, ainda, sobre o conteúdo do Plano Diretor, lembra o ilustre autor 
que aquele deve conter “o sistema de zoneamento, que abrange o estabelecimento 
de zonas de uso do solo e os modelos de assentamento urbano (regras de 
ocupação do solo urbano), inclusive de renovação urbana” .... e que “há de prever 
também o solo destinado a uso industrial e comercial, em face do interesse e 
projeções do desenvolvimento da industrialização e do comércio; especialmente, 
deve organizar núcleos industriais, reservando área para tanto, se assim for 
aconselhável em face da realidade local.” 
 
I.9. Os fundamentos jurídicos expostos revelam, portanto, a necessidade de 
controle das alterações de zoneamento, editadas para fins econômicos e privados, 
ao arrepio do interesse público, considerando-as como leis de efeitos concretos (leis 
do ponto de vista formal; atos administrativos sob o aspecto material), que podem 
padecer de ilegalidade (desconformidade do ato administrativo ou da lei de efeitos 
concretos com a lei e o interesse coletivo) e inconstitucionalidade (que pode ser 
reconhecida incidentalmente).  Como se verifica na prática, muitas dessas leis são 
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preparadas e aprovadas a pedido dos proprietários interessados em implantarem 
atividades urbanas onde antes havia áreas rurais; já as áreas transformadas de 
rurais para urbanas são constituídas, no mais das vezes, somente de propriedades 
individualizadas, fora de um contexto de planejamento geral do Município.  Tais 
aberrações administrativas devem, portanto, ser imediatamente anuladas ou, 
alternativamente, que sejam declarados inválidos os efeitos das alterações 
promovidas, por faltarem os elementos próprios de planejamento municipal e face à 
iminência de prejuízos urbanísticos e ambientais, até que se promova um 
planejamento urbanístico global e democrático. 
 
I.10. Passo, agora, à análise dos números da gestão municipal relativa ao 
exercício de 2009. 
 
 
II –Gestão Orçamentária   
 
II.1. A Lei Orçamentária Anual de 2009, de 14 de janeiro de 2009, estimou as 
Receitas e fixou as Despesas em R$ 12 bilhões, 96 milhões e 734 mil reais.  
Durante o exercício de 2009 foram abertos créditos adicionais suplementares no 
valor de R$ 2 bilhões, 476 milhões e 596 mil reais , dentro dos limites 
estabelecidos pela Lei Orçamentária, mas houve R$ 2 bilhões, 246 milhões e 174 
mil reais  em cancelamentos, gerando uma alteração final de 1,90%. 
 
II.2. Com base nos valores publicados do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária – exigido pela LRF –, observou-se que, em relação à Receita Prevista, 
foram arrecadados 96,45%  (R$ 11 bilhões, 667 milhões e 182 mil reais ) dos 
recursos, desempenho inferior ao obtido no ano de 2008 (100,48% ), porém ainda 
superior aos obtidos em 2007 e 2006, respectivamente 93,72%  e 91,85% . 
 
II.3. Após a consolidação dos balanços, com as respectivas eliminações, o 
exercício de 2009 apresentou como resultado um superávit da Execução 
Orçamentária de R$ 897 milhões e 35 mil reais , decorrente da diferença entre a 
Receita Arrecadada, no valor de R$ 11 bilhões, 667 milhões e 182 mil reais  e a 
Despesa Realizada, no valor de R$ 10 bilhões, 770 milhões e 146 mil reais .  Em 
relação à Receita Prevista de R$ 12 bilhões, 96 milhões e 734 mil reais , a 
Despesa Autorizada Total de R$ 12 bilhões, 327 milhões e 156 mil reais  gerou um 
Déficit da Previsão Orçamentária na ordem de R$ 230 milhões e 421 mil reais .  Foi 
registrada uma Insuficiência de Arrecadação de R$ 429 milhões e 553 mil reais , 
sendo verificada, entretanto, uma economia orçamentária de R$ 1 bilhão, 557 
milhões e 10 mil reais. 
 
II.4.  Com relação à Receita Prevista para 2009, o orçamento inicial estimou, para 
Receitas Correntes, o valor de R$ 11 bilhões, 461 milhões e  688 mil reais , sendo 
arrecadados R$ 11 bilhões, 351 milhões e 286 mil  reais , ou seja, 0,96%  abaixo do 
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previsto.  Já para as Receitas de Capital previu-se o valor de R$ 635 milhões e 46 
mil reais , sendo, no entanto, apenas obtidos R$ 315 milhões e 896 mil reais  
(50,26%  abaixo da previsão).  Um dos fatores que mais contribuiu para este baixo 
índice de arrecadação, assim como em 2008, foi a não realização da rubrica 
“ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS-ÁREAS MUNICIPAIS” (previsão de R$ 88 milhões de 
reais ); além disso, também receitas decorrentes de “Operações de Crédito e 
Convênios”, no valor de R$ 101 milhões de reais, não se concretizaram. 
 
II.5. A receita oriunda da cobrança de tributos (Receita Tributária) teve um 
acréscimo real de 4,7%  em relação ao exercício anterior.  Os maiores valores 
arrecadados, em termos percentuais, obedeceram à seguinte ordem: 
 
a) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   -....................54,74%  
b) Cota-Parte ICMS  - ....................................................................28,97%  
c) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  - ......................25,17%  
 
II.6. As receitas de Aplicações Financeiras da Administração Direta aumentaram 
46,65%  em relação a 2008 e, no mesmo período, o valor do saldo das Aplicações 
Financeiras, constante no Balanço Patrimonial da Administração Direta, apresentou 
um acréscimo de 142% , também em relação ao exercício de 2008. 
 
II.7. As Transferências Correntes tiveram uma participação de 35,73%  nas 
Receitas Correntes, inferiores ao índice de 36,16%  e 39,57%  apurados em 2008 e 
2007, com uma participação de 34,76%  em relação à Receita Total. 
 
II.8. As Transferências do Fundo Nacional de Saúde – FNS, em 2009, alcançaram 
o montante de R$ 874 milhões e 400 mil reais , representando um acréscimo de 
8,56%  em relação ao exercício de 2008.  As Transferências do FUNDEB (Fundo 
para o Desenvolvimento do Ensino Básico) representaram o total de R$ 695 
milhões de reais , apresentando um decréscimo de 2,5%  em relação ao exercício 
anterior; já as Transferências dos Royalties do Petróleo, em 2009, alcançaram o 
valor de R$ 122 milhões e 900 mil reais , apresentando um decréscimo, em valores 
constantes, de 31,75%  em relação ao exercício de 2008. 
 
II.9. No que se refere às Receitas de Capital, com relação ao exercício financeiro 
de 2008 houve um acréscimo no valor arrecadado de 2,10% , destacando-se a 
rubrica Amortização de Empréstimos, com cerca de 33%  do total, além da receita 
decorrente das Transferências de Capital, que participou com 37%  do total das 
Receitas de Capital;  já a Receita Corrente Líquida – RCL atingiu o valor de R$ 10 
bilhões e 401 milhões de reais , apresentando um acréscimo em relação a 2008. 
 
II.10. Os Gastos Correntes somaram R$ 9 bilhões, 908 milhões e 361 mil reais , 
enquanto os de Capital atingiram R$ 861 milhões e 765 mil reais , representando, 
respectivamente, 92%  e 8%  do total das Despesas Empenhadas.  As Despesas 
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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). 
 
II.11.   Em termos percentuais, as Despesas de Capital em 2009 ficaram 
distribuídas com Investimentos (R$ 400 milhões e 729 mil reais , cerca de 46,5%  do 
total), Amortização da Dívida (R$ 376 milhões e 697 mil  reais,  ou 43,7%  do total) e 
Inversões Financeiras (R$ 84 milhões e 359 mil  reais , cerca de 9,8%  do total).  
Observa-se, ainda, que os Investimentos, no exercício financeiro de 2009, tiveram 
uma queda de 54,91% , se comparados com 2008 e de 58,86%  se comparados a 
2007. 
 
II.12.   A distribuição das despesas por órgãos de governo, desconsiderando-se os 
repasses às entidades da Administração Indireta vinculados, que correspondem à 
maior parcela da despesa, demonstra um elevado grau de concentração, haja vista 
que quatro órgãos (SME, SMS, SMA e Encargos Gerais ) representaram cerca de 
73,26%  da Despesa Realizada.   
 
II.13.   No que se refere aos percentuais de Despesa Realizada em relação ao total 
de gastos do Município, os principais percentuais, por função de Governo, foram: 
 
a) Educação- ................................................................................... 24,3%  
b) Encargos Especiais- ....................................................................20,0% 
c) Saúde -.........................................................................................18,8%  
d) Previdência Social........................................................................18,7%  
 
II.14.  Merece destaque, ainda, o programa orçamentário referente à PREVENÇÃO 
E CONTROLE DE ENCHENTES, criado em 2005 e de reconhecida importância no 
Município, mas que, apesar de ter registrado aumento da Despesa Autorizada, 
apresentou sensível diminuição em seu patamar de execução.  A média de 
execução nos três primeiros anos foi de 71%  contra uma execução, em 2009, de 
apenas 16% ; entretanto, em valores absolutos, aplicou-se mais em 2009 do que em 
2006, porém em um volume de apenas 1/3 do aplicado em 2008. 
 
 
 
III. -  Gestão Financeira  
 
III.1.   No que se refere à Administração Direta, as Receitas Orçamentárias 
alcançaram o montante de R$ 10 bilhões, 77 milhões e 413  mil reais , enquanto as 
Despesas Orçamentárias totalizaram R$ 7 bilhões,  308 milhões e 139 mil reais .  
Quanto às Receitas Extra-Orçamentárias (R$ 2 bilhões, 203 milhões e 341 mil 
reais ), R$ 993 milhões e  652 mil reais  referem-se a Depósitos Exigíveis a Curto 
Prazo e R$ 880 milhões e 81 mil  reais  a Restos a Pagar.  No que se refere às 
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Despesas Extra-Orçamentárias (R$ 1 bilhão, 556 milhões e 367 mil reais ), R$ 823 
milhões e  992 mil reais  dizem respeito aos Depósitos Exigíveis a Curto Prazo e R$ 
504 milhões e 216 mil reais  a Restos a Pagar. 
 
 
 
IV. -  Gestão Patrimonial  
 
IV.1. Analisando-se o Balanço Patrimonial Consolidado, pode ser observado que 
71,81%  do Ativo Total provêm do grupo “Realizável a Longo Prazo’’, onde está 
incluída a Dívida Ativa do Município. Além disso, verifica-se que 89,75 %  do Passivo 
tem origem nos grupos ‘’Não Financeiro’’ e ‘’Patrimônio’’. 
 
IV.2. O Ativo Financeiro corresponde a 14,731%  do Ativo Total, enquanto o Não-
Financeiro alcança 80,03% .  Neste, o valor mais expressivo é o referente aos 
"Créditos Realizáveis a Longo Prazo", que registra a soma da Dívida Ativa, 
Empréstimos/Financiamentos e Créditos a Receber, representando 89,72%  do Ativo 
não Financeiro e 71,81%  do Ativo Total.  A Dívida Ativa Consolidada corresponde a 
96,32%  desse grupo (R$ 25 bilhões, 465 milhões e 227 mil reais ). 
 
IV.3. Com relação ao Passivo Total, 5,01%  correspondem ao Passivo Financeiro, 
22,74%  ao Não-Financeiro e 67,01%  ao Patrimônio Líquido.  O valor mais 
expressivo do Passivo Não-Financeiro refere-se às “Operações de Créditos 
Internas”, onde se encontra registrada a Dívida Renegociada com a União (77,45%  
do Não-Financeiro). 
 
IV.4. O Patrimônio Líquido do Município está avaliado em R$ 24 bilhões, 684 
milhões e 381 mil reais  e o Resultado Patrimonial Consolidado atingiu R$ 4 
bilhões, 916 milhões e 640 mil reais , sendo que a maior parte deste resultado 
decorreu da variação da Dívida Ativa, cujo montante alcançou R$ 3 bilhões, 131 
milhões e 151 mil reais . 
 
 
 
V. - Fundos Especiais  
 
V.1. Comparando as receitas e despesas orçamentárias, observou-se um 
resultado geral negativo de R$ 113 milhões e 626 mil reais .  O FUNPREVI teve a 
maior participação nesse déficit, com R$ 137 milhões e  804 mil reais , seguido pelo 
FMS, que apresentou um resultado deficitário de R$ 31 milhões e 945 mil reais . 
 
V.2. Anote-se que, em média, 91,4%  das despesas autorizadas para os Fundos 
foram realizadas.  Destaque para o FUNDEB  (94,5% ) e FMS (94,1% ) nos 
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percentuais de realização.  O aspecto negativo ficou por conta dos pequenos 
percentuais do FMH (4,7% ), FMHIS (21,6% ) e FMDCA (30,7% ). 
 
V.3. No que se refere às disponibilidades, estas foram acrescidas de 10,51% , com 
exceção do FUNPREVI, que teve redução de 1,5%.   
 De forma geral, houve um superávit financeiro dos Fundos em 2009 no 
montante de R$ 2 bilhões, 18 milhões e 741 mil reais , destacando-se o 
FUNPREVI, com 78%  daquele valor.  Além disso, 74,5%  dos recursos foram 
aplicados no custeio de despesa de pessoal e encargos sociais, com destaque, mais 
uma vez, para o FUNPREVI (97,6% ) e FUNDEB (84,2% ). 
 
V.4. Com relação ao FUNDEB  , fundo destinado não só ao incremento do ensino 
fundamental, mas também ao ensino médio e à educação infantil, foi verificado que 
houve um repasse de R$ 1 bilhão, 112 milhões e 766 mil reais , propiciando um 
ganho de recursos de R$ 695 milhões e 693 mil reais , decorrente da diferença 
entre o valor recebido e o retido. 
 Seu superávit financeiro totalizou R$ 39 milhões e 837 mil reais , com um 
percentual de não utilização dos repasses recebidos de 3,54% , abaixo, portanto, do 
limite de 5%  estabelecido em 2009. 
 
V.5. Já o FMS arrecadou, em 2009, o montante de R$ 1 bilhão, 991  milhões e 
786 mil reais , sendo que os repasses do Tesouro Municipal representaram 54,7%  
daquele valor e as Transferências Correntes provenientes do Fundo Nacional de 
Saúde (FNS), do Fundo Estadual de Saúde (FES) e de convênios responderam por 
44,1%  do total arrecadado.  As despesas orçamentárias atingiram o montante de R$ 
2 bilhões, 23  milhões e 731 mil reais , representando 94%  das despesas 
autorizadas. 

Infelizmente, mais uma vez várias irregularidades foram detectadas na gestão 
desse Fundo, a saber: 

 

a) Despesas sem prévio empenho de 2004, no valor de R$ 78 milhões e 203 mil 
reais , ainda não quitadas e nem registradas no Balanço Patrimonial do FMS em 
31/12/09, caracterizando um passivo omisso e distorcendo a realidade da situação 
financeira do Fundo; 
b) Despesas Realizadas em 2009 sem prévio empenho, num montante de R$ 24 
milhões e 96 mil reais , contrariando o Art. 60 da Lei nº 4.320/64 e o Art. 114 do 
RGCAF; 
c) Retenção de valores referentes ao INSS, recolhidos com atraso e sem o 
pagamento de multa e juros, afrontando o art. 31 da Lei Federal nº 8.212/91, 
alterado pela Lei Federal nº 11.933/09; 
d) Ausência de realização de audiências públicas, contrariamente ao disposto no art. 
12 da Lei Federal nº 8.689/93, deixando de apresentar, trimestralmente, relatório 
detalhado sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, auditorias concluídas 
ou iniciadas no período, além da oferta e produção de serviços na rede assistencial 
própria, contratada ou conveniada. 
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V.6. O FUNPREVI teve, no exercício de 2009, receitas estimadas em R$ 1 bilhão, 
766 milhões e 88 mil reais  e despesas no montante de R$ 1 bilhão, 903 milhões e 
858 mil reais , que representaram 88%  das Despesas Autorizadas, havendo um 
déficit previdenciário de R$ 137 milhões e 804 mil reais .  Cabe destacar que 
93,47%  das despesas realizadas foram concentradas em servidores inativos da rede 
de ensino (49,82% ), servidores inativos da administração direta, benefícios e 
dependentes e servidores inativos da rede de saúde. 
 
 
 
VI - Limites legais  
 
VI.1. Ensino  
 
 O Município do Rio de Janeiro, no exercício de 2009, efetuou distorções para 
incluir despesas que não constituem elementos integrantes da base de cálculo para 
apuração da aplicação em MDE, conforme estatuído nos arts. 212 e 213 de nossa 
Carta Maior e na Lei nº 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação – LDB).   
 A inclusão do Efeito do Ganho do FUNDEB e das Receitas Patrimoniais é 
uma delas, tendo sido contemplada somente no campo das despesas; assim, o 
percentual apurado pelo Poder Executivo para gastos com ensino, que alcançou 
27,57%  (superior aos 25%  exigidos constitucionalmente), contém despesas 
realizadas com as mencionadas receitas, sem que estas participem da base de 
cálculo. 
 Também as despesas com multas e juros de R$ 3 milhões e 922 mil  reais , 
decorrentes das 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 LDB, o que desqualifica sua inclusão 
na base de cálculo do mencionado art. 212 da Constituição Federal. 
 Adicionalmente, as despesas realizadas pela Secretaria Municipal da Pessoa 
com Deficiência (R$ 10 milhões e 242 mil reais ), incluídas pelo Poder Executivo na 
base de cálculo de despesas com ensino, não são consideradas como tal por esta 
Corte de Contas (Processo 40/1075/2009). 
 Finalmente, o Poder Executivo também considerou, erroneamente, na sua 
base de cálculo da MDE, as despesas realizadas na aquisição de gêneros 
alimentícios (inclusive Bebidas-Merenda), que são vedadas pelo art. 71 da LDB, 
além de materiais de vestuário, uniformes, fardamentos, tecidos e aviamentos, as 
quais não deveriam ser computadas, conforme o contido nos Pareceres Prévios 
relativos aos exercícios de 2004, 2007 e 2008. 
 Caso o Plenário desta Corte reconsidere suas decisões a respeito do tema, o 
percentual resultante será de 25,01%. 
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VI.2. Saúde 
 
 A Prestação de Contas do exercício de 2009 apresentou um percentual de 
gastos com a Saúde equivalente a 16,07%  das Receitas Arrecadadas com Impostos 
e Transferências, cumprindo, assim, o disposto na Constituição Federal (mínimo de 
15% ). 
 Entretanto, um procedimento que merece uma maior atenção, e que vinha 
sendo utilizado pelo Município tanto no setor da Saúde como na Educação, era o 
cancelamento de Restos a Pagar dos exercícios anteriores, distorcendo os valores 
realmente aplicados naquelas rubricas.  Cabe destacar que esta Corte, em sua 
análise das prestações de contas anuais, já adotou como parâmetro o procedimento 
de deduzir os Restos a Pagar Cancelados do montante relativo ao exercício em que 
foram inscritos. 
 
 
 
VI.3. Pessoal  
 
 A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou limites para as Despesas com Pessoal 
em percentuais da Receita Corrente Líquida, sendo de 60%  para o Município, sendo 
6%  para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município e de 54%  para o 
Executivo.  
 Com base nessas premissas, a Despesa Total com Pessoal do Município 
chegou ao índice de 49,55%  do total de sua Receita Corrente Líquida, sendo 
46,56%  gastos pelo Poder Executivo e 2,99%  pelo Poder Legislativo, incluído o 
Tribunal de Contas do Município, atendendo, portanto, os limites previstos na 
legislação vigente. 
 
 
 
VII. Dívida Ativa  
 
 A evolução do saldo da Dívida Ativa do Município 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 
revela um crescimento de 9,69% .  No que tange à evolução da Dívida Ativa, aberta 
por natureza, o IPTU e o ISS, como tributos mais expressivos, apresentaram 
crescimento de 51,07%  e 86,76% , respectivamente. 
 Cabe ressaltar, ainda, que no exercício de 2009, houve a queda de 27,93% , 
por cancelamentos, nos créditos inscritos em Dívida Ativa, com valor na ordem de 
R$ 317 milhões e 913 mil reais  e de 72,07% do total das baixas com pagamentos, 
que alcançaram R$ 302 milhões e 650 mil reais. 
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VIII. Endividamento  
 
VIII.1.  A Dívida Pública do Município é constituída pela Dívida Flutuante e pela 
Dívida Fundada Interna e Externa, das administrações direta e indireta.  
Confrontando-se os quadros das dívidas consolidadas dos exercícios de 2008 e 
2009, pode-se concluir que: 
a) a dívida consolidada decresceu, em valores nominais, em cerca de R$ 495 mil 
reais , ou seja, 5,71%. 
b) o montante da dívida da Administração Direta apresentou queda de 6,33% , 
enquanto na Administração Indireta verificou-se uma redução de 0,27% . 
 
VIII.2. Cabe ainda ressaltar que a meta estipulada na LDO, para o exercício de 
2009, foi um superávit primário de R$ 286 milhões e 225 mil  reais , enquanto que, 
ao final do exercício, verificou-se um superávit de R$ 1 bilhão, 357 milhões e 565 
mil reais , com uma variação favorável de R$ 1 bilhão, 71 milhões e 340 mil reais . 
 
VIII.3. Com relação ao Resultado Nominal (variação no período da dívida fiscal 
líquida), o valor estimado na LDO foi de R$ 335 milhões e 466 mil  reais , enquanto 
o resultado alcançado foi de R$ 1 bilhão, 998 milhões e  989 mil reais , acarretando 
uma variação favorável de R$ 1 bilhão, 663 milhões e 523 mil reais. 
 
IX.  Após a apresentação do “discurso dos números”, é importante reiterar que o 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem como mister a verificação 
técnica dos dispêndios e investimentos da Administração Pública, isto é, o exame 
das contas, a adequação entre o recebido e o gasto, a correição do dinheiro público 
empregado de acordo com políticas de Estado factíveis, impessoais e com 
verdadeiras finalidades de atingir o maior bem comum possível.  Da mesma forma 
que os demais meios de controle da Administração, a valorização, a fortificação e o 
respeito do trabalho desta instituição são “chaves-mestras” para a realidade de um 
Estado forte, promotor do cidadão. 
 Tal responsabilidade implica o compromisso da melhor decisão e da melhor 
administração possíveis, donde a exposição de todos eles (os que decidem sobre a 
res publica e os que a gerenciam) à comprovação do estrito cumprimento dos 
princípios constitucionais e preceitos legais que lhes sejam especificamente 
exigidos.  A começar, naturalmente, pela prestação de contas das sobreditas 
gestões orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional: é essa 
responsabilidade jurídica pessoal, verdadeiro elemento conceitual da República 
como forma de governo, que demanda ou que exige, assim, todo um aparato 
orgânico-funcional de controle externo.  E, participando desse aparato como peça-
chave, o nosso TCMRJ se assume como órgão de impeditivos do desgoverno e da 
(des)administração. 
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 Eram esses os aspectos que, basicamente, gostaria de expor, por considerá-
los essenciais à análise das Contas de Gestão relativas ao exercício de 2009, bem 
como lastro para a fundamentação de meu voto a ser proferido. 
 
 
 
X - Conclusão  
 
 Diante da análise e observações supra elencadas e apresentando efusivos 
cumprimentos ao Conselheiro Ivan Moreira, que, com a experiência haurida na 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, da qual foi, sucessivamente, Secretário Geral e 
Presidente por vários exercícios, e é, agora, o responsável maior pela excelente 
exposição sobre o estado das finanças do Município do Rio de Janeiro no exercício 
de 2009, acompanho, com louvor, o relatório e Voto apresentados, subscrevendo as 
recomendações e determinações nele constantes. 
 
   É como voto, Sr. Presidente. 
 
 

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2010. 
 
 
 

___________________________________ 
Conselheiro Jair Lins Netto 

 


