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P A R E C E R      P R É V I O 

  

 

           O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO , em 

cumprimento ao disposto no art. 71 da Constituição Federal, no art.124, § 3º da 

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

1991 e nos arts. 88, Inciso I da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e 

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

Complementar nº 82, de 16 de janeiro de 2007, e: 

 

 CONSIDERANDO que as Contas de Gestão do exercício financeiro de 

2012 estão constituídas pela documentação prevista na Lei Federal nº 4.320, 

de 17 de março de 1964 e no art. 211 da Lei Municipal nº 207, de 19 de 

dezembro de 1980, ratificada pela Lei Complementar nº 01, de 13 de setembro 

de 1990, e demais disposições legais atinentes aos processos de prestação de 

contas, e que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como 

a Demonstração das Variações Patrimoniais espelham a posição orçamentária, 

econômico-financeira e patrimonial em 31 de dezembro de 2012; 

 

 CONSIDERANDO que as informações do Corpo Instrutivo e o parecer 

da douta Procuradoria Especial, com as devidas recomendações constantes 

dos autos, não apontam irregularidades ou impropriedades capazes de 

comprometer a exatidão das contas; 

 

 CONSIDERANDO que ficam ressalvadas de quitação as eventuais 

responsabilidades dos ordenadores de despesas e demais responsáveis pelos 
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bens e valores do Município, cujas contas pendem de julgamento por este 

Tribunal, 

 

 É DE PARECER que as Contas relativas ao exercício de 2012, de 

responsabilidade do Exmo. Sr. Prefeito, Sr. Eduardo da Costa Paes, estão em 

condições de serem aprovadas pela Augusta Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro, adotadas as recomendações a seguir: 

 

1. Que se envidem esforços para solucionar a questão relativa à carência de 

médicos e demais profissionais da área de saúde (subitens 1.8 e fls.15/15v da 

análise da CAD.); 

 

2. Que os atos de fixação de proventos de aposentadorias e pensões 

observem o disposto na Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei Federal nº 

10.887/2004 e na decisão proferida por esta Corte no processo 05/5159/2004 

(subitem 1.8 e fls. 16/18 da análise da CAD.); 

 

3. Que sejam atendidas as recomendações relacionadas ao abono 

permanência, conforme decisão proferida no processo 40/6200/2011 (subitem 

1.8 e fls. 20 da análise da CAD); 

 

4. Que a Secretaria Municipal de Fazenda aprimore os controles e 

procedimentos relativos à concessão e manutenção de renúncia de receita, 

tendo em vista as fragilidades apontadas no subitem 2.5.3.2 da análise da 

CAD; 

 

5. Que o Município do Rio de Janeiro implemente mecanismos de estudo, 

avaliação, implementação e acompanhamento das renúncias de receitas, por 

área de fomento, sob a ótica socioeconômica, de forma a possibilitar a análise 

da efetividade das mesmas (subitem 2.5.3.3 da análise da CAD ); 
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6. Que o Município efetue o pagamento ao FUNPREVI dos valores previstos no 

Termo de Cessão de Uso dos imóveis mencionados no subitem 4.1.2.2.2 da 

referida análise; 

 

7. Que os recursos do FEIP sejam destinados apenas às despesas amparadas 

pela Lei nº 5.132/2009 (subitens 4.4.2, 4.4.3 e 9.10 da análise da CAD); 

 

8. Que seja efetuado o ressarcimento ao Fundo Especial de Iluminação Pública 

– FEIP, das despesas apontadas nos subitens 4.4.2, 4.4.3 da análise da CAD, 

que não se enquadram na definição de serviço de iluminação pública prevista 

no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 5.132/2009; 

 

9. 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 de Interesse Social – FMHIS, Fundo 

Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

FMDCA e Fundo Municipal do Idoso – FMI cumpram suas diretrizes e 

finalidades básicas estabelecidas em suas leis de criação (item 4 e subitens 

9.12 e 9.15 da análise da CAD); 

 

10. Que o Poder Executivo providencie a regulamentação do Fundo Municipal 

Antidrogas – FMAD, tendo em vista o exposto no subitem 4.7 da mesma 

análise; 

 

11. 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 5.1, 9.16 e 9.17 da análise da CAD); 
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12. Que sejam observadas as decisões desta Corte sobre a apuração do 

percentual mínimo de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, 

conforme subitens 6.1.1 a 6.1.9, 9.18 e 9.19 da análise da CAD; 

 

13. 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 6.1.11.2 e 9.23 da referida análise); 

 

14. Que na implantação da integração das Bibliotecas Públicas à Secretaria 

Municipal de Educação, a despesa resultante, para fins de MDE, seja 

respaldada no atendimento exclusivo ao ensino fundamental e educação 

infantil da rede municipal de ensino (subitens 6.1.11.5 e 9.21 da análise da 

CAD); 

 

15. Que os valores utilizados para pagamento da contribuição previdenciária 

suplementar não sejam incluídos na base de cálculo do mínimo constitucional a 

ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde – ASPS (subitem 6.3.2 da 

análise da CAD); 

 

16. Que a PGM proceda aos ajustes no sistema da dívida ativa, a fim de que 

todas as CDAs que tenham como sujeito passivo órgãos integrantes da 

Administração Direta ou Indireta possam ser identificadas para fins de 

consolidação das demonstrações contábeis (subitens 7.1.2 e 9.26 da análise 

da CAD); 

 

17. Que a PGM elabore avaliação criteriosa dos créditos inscritos em dívida 

ativa, efetuando a valoração dos mesmos, classificando-os de acordo com o 

grau de dificuldade de sua recuperação, a fim de que a provisão contábil já 
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constituída possa ser anualmente atualizada com base em parâmetros mais 

consistentes (subitens 7.3.5 e 9.27 da mesma análise); 

 

18. Que sejam adotadas as providências cabíveis para a revisão dos termos 

dos Convênios SME 277/2010 e 08/2012, em virtude do exposto pela 3ª 

Inspetoria Geral às fls. 12v/13 e pela 6ª Inspetoria Geral às fls. 25 (subitem 9.2 

da análise da CAD); 

 

19. Que o Poder Executivo estabeleça referenciais técnicos mais precisos para 

os elementos mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em 

licitações de obras públicas, quanto para concessões de serviços públicos 

precedidos de obras públicas, de forma que se garanta o pleno cumprimento 

dos elementos mínimos impostos pela Lei Geral de Licitações, conforme 

exposto pela 7ª Inspetoria Geral às fls. 26/26v (subitem 9.5 da análise da 

CAD); 

 

20. Que o Poder Executivo adote as providências cabíveis para o 

ressarcimento ao erário dos valores liberados com a finalidade de pagamento 

de dívidas relativas à casa própria e de dívidas bancárias (Decreto nº 

28.362/07), e que não tiveram a sua destinação comprovada, conforme 

apontado no subitem 9.7 da mencionada análise; 

 

21. Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à carência 

de professores (subitem 9.30 e fls. 13/13v da análise da CAD); 

 

22. Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à 

infraestrutura das escolas, tendo em vista o acréscimo da quantidade de 

escolas consideradas precárias pela 3ª Inspetoria Geral (subitem 9.31 e fls. 

12/12v da análise da CAD); 
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23. Que seja aprimorado o planejamento das obras públicas, a fim de evitar sua 

paralisação conforme comentado pela 2ª Inspetoria Geral (subitem 9.32 e fls. 

08/11 da análise da CAD). 

24. Que seja encaminhado, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, os 

estudos detalhados que irão subsidiar a nova análise desta Corte de Contas, 

quanto à inclusão da contribuição suplementar como gastos em MDE, 

conforme solicitado no processo 40/2205/2013. 

  

    Sala das Sessões, 3 de julho de 2013. 
 
 
 

Conselheiro Relator JAIR LINS NETTO  
 
 
 
 
Conselheiro Presidente THIERS VIANNA MONTEBELLO  
 
 
 
 
Conselheiro FERNANDO BUENO GUIMARÃES  

 
 
 
 
 
Conselheiro ANTÔNIO CARLOS FLORES DE MORAES  
 
 
 

 
 
Conselheiro NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA  
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Conselheiro JOSÉ DE MORAES CORREIA NETO  
 
 
 
 
 
Fui presente                Carlos Henrique Amorim Costa  
   Procurador-Chefe da Procuradoria Especial 
 
 
 
 
Fui presente            Antônio Augusto Teixeira Neto  
             Procurador da Procuradoria Especial 
 
 
 
 
Fui presente            José Ricardo Parreira de Castro  
              Procurador da Procuradoria Especial 

 

 
 


