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1 INTRODUÇÃO

Mais uma vez, cumprindo o disposto no inciso I, do art. 3º da Lei nº
289, de 25 de novembro de 1981, alterada pela Lei Complementar nº 82, de 16 de
janeiro de 2007, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem a honra
de submeter ao Legislativo Municipal, como subsídio para sua decisão, Parecer
Prévio sobre as Contas de Governo; desta feita, do exercício de 2013, de
responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro,
Doutor Eduardo da Costa Paes.
Ao apresentar seu Relatório-Voto sobre a Prestação de Contas de
Governo da Cidade do Rio de Janeiro - Exercício de 2011 (Processo nº
40/002.403/2012), o Exmo. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães faz remissão
ao documento homólogo que redigira sobre as Contas de Governo do exercício de
2007, cuja introdução enfatizava o crescimento das cidades, os principais desafios e
tendências do desenvolvimento urbano e a urgência da construção do amanhã,
citando estudos e pesquisas que indicavam faltar "muito ainda para a cidade se
considerar preparada para enfrentar os desafios do futuro".

No Processo nº

40/002.403/2012, à luz destas considerações, indaga: "Afinal, nos preparamos
para o futuro?".
Para chegar à sua própria resposta sobre a indagação que ali propõe, o
insigne Conselheiro

tece ricas considerações sobre as tendências que se
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desenhavam à época, bem como se reporta à conclusão e o sancionamento do Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano, publicado em 2011, assim como destaca a
maior presença do Poder Público nas favelas, a execução das obras do PAC em
grandes comunidades pobres e o início da 3ª etapa do Favela Bairro.
Sua Excelência finaliza suas reflexões destacando os resultados
positivos dessa transformações, consubstanciadas na maior visibilidade da cidade
na mídia mundial e no significativo aumento dos investimentos estrangeiros.
Contrapõe a esses resultados a consequente disparada dos preços nos setores da
habitação e de serviços, bem como os sacrifícios impostos à população durante as
intervenções urbanas e mesmo após, uma vez que, a par daquela maior visibilidade
e da disponibilidade de uma melhor estrutura urbana, registrou-se o aumento da
realização de grandes eventos em espaços públicos, definida pelo Poder Público
sem a prévia audiência da população, implicando restrições à circulação dos
cariocas, com óbvios reflexos na sua qualidade de vida e na melhor utilização
possível do seu tempo.
O Parecer Prévio sobre a Prestação de Contas de Governo da Cidade
do Rio de Janeiro - Exercício de 2008 (Processo nº 40/001.075/2009), do qual tive
a honra de ser Relator, traz, em suas considerações introdutórias, algumas reflexões
sobre a relevância do grau de capacidade de resposta do Poder Público às demandas
sociais, sobretudo na conjuntura sociopolítica contemporânea e, muito mais
acentuadamente, nas grandes metrópoles.
Quase sempre impossibilitado de acompanhar pari passu as crescentes
necessidades de uma população cuja rápida expansão se alia a uma maior
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expectativa de vida, o Poder Público se vê na contingência de identificar essas
demandas e não consegue senão enfrentá-las paulatinamente, estabelecendo
prioridades; ou seja, vê-se limitado a uma ação retrospectiva, de inegável natureza
"reparadora", com ônus para a qualidade de vida da população.
Assim, podemos dizer que um dos maiores desafios do governante,
a partir do final da segunda metade do século XX e acentuado-se de então até os
nossos dias, é buscar estratégias efetivas para aumentar o grau de capacidade
de resposta do Poder Público às demandas sociais.
Repetindo o que já tive a oportunidade de destacar na minha
introdução ao Parecer Prévio sobre a Prestação de Contas de Governo da Cidade do
Rio de Janeiro - Exercício de 20081, essa busca é, na realidade, por uma aliança,
um novo padrão de relacionamento entre o estado e a sociedade, a que Jan
Kooiman chama de governança2. Para uma boa governança, o Poder Público deve
atuar por meio de uma gestão que abrigue o viés político, aqui entendido como o
permanente diálogo com os diversos setores representativos da sociedade, a par do
estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e com o Terceiro Setor da
economia. Concomitantemente, deve privilegiar a busca de melhores resultados
- ou seja, de mais efetividade das ações de governo, maximizando os benefícios
gerados para a população.
A esta altura, não pode este Relator deixar de registrar, com muita
satisfação, que a Revista do TCM nº 56, Verão 2014, Ano XXX, tem como tema
1

Processo nº 40/001.075/2009.
Kooiman, Jan. Modern Governance: New Government-Society Interactions. Sage Publications, London, 1993, 228
p. Além do termo "governança", Kooiman se utiliza de "governo sociopolítico" e de "gestão de governo", como
expressões sinônimas de "governança".
2
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"Governança Pública: uma nova aliança entre o Estado e a Sociedade", exatamente
pela importância do estudo dessa tendência já sobejamente identificada e
reconhecida como relevante no âmbito da gestão pública contemporânea.
Aproveitando a oportunidade, parabenizo os responsáveis pela escolha do tema,
bem como os autorizados articulistas, que nos proporcionam excelente material
para análise e reflexão.
Retomando a linha do pensamento que vinha desenvolvendo,
acrescento que a boa governança inclui a adoção, também, de uma visão
prospectiva que, a médio e longo prazos, gere o fruto da redução do
descompasso a que nos referimos antes, entre a demanda social e a resposta do
Poder Público. Em outras palavras, a ação prospectiva, traduzida em
planejamentos de longo prazo, constitui o caminho para o aumento da capacidade
de resposta do Poder Público, o que a própria história da Cidade do Rio de Janeiro
está a testemunhar.
Assim, a construção do porvir da Cidade do Rio de Janeiro já ocupou
lugar de absoluto destaque na agenda de alguns de seus Chefes do Executivo, que
tiveram a clareza de governar com olhos atentos ao presente e ao futuro,
simultaneamente. Sem qualquer desapreço por outros cujos nomes não menciono,
afirmo que foi o caso do Prefeito do Distrito Federal Francisco Pereira Passos3 e
do Governador Carlos Frederico Werneck de Lacerda, do Estado da Guanabara4,
3

Francisco Pereira Passos (1836-1913), filho de Antônio Pereira Passos, Barão de Mangaratiba. Diplomata,
Engenheiro e Urbanista, foi Prefeito do Distrito Federal, de 1902 a 1906, por nomeação do Presidente Rodrigues
Alves.
4
Carlos Frederico Werneck de Lacerda (1914-1977), filho do político Maurício de Lacerda e neto do Ministro do
STF Sebastião de Lacerda. Primeiro Governador do Estado da Guanabara, com mandato de 1960 a 1965. O Estado

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 7
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
o primeiro dos quais, responsável pelas transformações que resultaram na
cunhagem da expressão "Cidade Maravilhosa" como aposto da Cidade do Rio de
Janeiro, antes conhecida como "Capital da Morte", "Cidade da Morte" ou "Porto da
Morte"; Lacerda, pela iniciativa de um novo Plano Diretor que buscava enfrentar,
no nascedouro, o crescimento demográfico da cidade e o aumento da complexidade
dos problemas de habitação,

de mobilidade urbana, trabalho e lazer, que se

anunciavam então, com a aceleração da industrialização do país, sob o governo do
Presidente Juscelino Kubitscheck.
Tão notáveis quanto controvertidas foram essas duas Administrações,
que este Relator não pode deixar de trazer alguns poucos fatos à lembrança, em sua
homenagem.
Tendo assumido em 30 de dezembro de 1902, Pereira Passos
encontrou uma cidade desordenada e despreparada para o progresso, cujo centro
ostentava grande número de habitações coletivas de baixa qualidade (cortiços),
onde grassavam epidemias de febre amarela, cólera e varíola. Implantou a ordem
urbana, que se fez sentir especialmente no centro da cidade, onde foi proibido o
comércio ambulante de leite, a venda de carne em tabuleiros descobertos, a venda
de bilhetes lotéricos em ruas, praças e bondes; ainda, regulamentou a captura e a
extinção de cerca de 20.000 cães vadios, no período de 2 anos; proibiu criar porcos
no Distrito Federal, cuspir no assoalho de bondes e esmolar nas ruas5. Porém, foi
viria a ser fundido com o antigo Estado do Rio de Janeiro, dando lugar a um novo Estado do Rio de Janeiro, a partir
de 1º de março de 1975.
5
informações colhidas em 16/10/2013, às 17:12 h, em matéria elaborada por Manoel Carlos Pinheiro, do Instituto
Pereira Passos, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, no endereço eletrônico
http://bndigital.bn.br/redememoria/perpassos.html
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muito além dessas medidas administrativas, promovendo uma notável reforma
urbanística, popularmente chamada de "bota-abaixo", que ao cabo de quatro anos,
trouxe à luz, entre outros aspectos, um centro da cidade totalmente novo, com
largas vias e imponentes edifícios, inspirados nas reformas do urbanista francês
Haussman em Paris (com quem Pereira Passos trabalhara) e no Plano de
Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro, elaborado cerca de trinta anos antes,
ainda durante o Império, pela Comissão de Melhoramentos dirigida pelo próprio
Pereira Passos, nos anos de 1875 e 1876.
Dentre as muitas e notáveis realizações da gestão Pereira Passos, que
configuram a mais importante reforma urbana da Cidade do Rio de Janeiro,
destacam-se a criação da Estrada de Ferro Corcovado, a construção do Pavilhão e
do Restaurante Mourisco da Praça XV e dos jardins do Alto da Boa Vista; o
chafariz do Largo da Glória, o início da construção do Teatro Municipal; o
alargamento da Rua da Prainha (Rua do Acre), da Rua do Catete, da Rua da Vala
(Rua Uruguaiana), da Rua Camerino e da Rua Sete de Setembro; o alargamento e o
prolongamento das Ruas Marechal Floriano e do Sacramento (Avenida Passos);
obras de melhoria e embelezamento do Campo de São Cristóvão, da Rua 13 de
Maio e do Largo da Carioca; inauguração dos quartéis da Saúde, de São Cristóvão,
do Méier e de Botafogo; melhorias de ruas e praças na zona suburbana; a
construção da Avenida Atlântica, da Avenida Maracanã, da Rua Gomes Freire e da
Avenida Beira-Mar; o aterramento das Praias do Flamengo e de Botafogo, com a
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construção do Pavilhão Mourisco e a implantação de jardins; a construção da
Fortaleza da Ilha de Lage. Também à gestão Pereira Passos devemos as obras de
melhoramento do Porto e do Canal do Mangue, bem como a construção da Avenida
Central (hoje, Rio Branco).
Com a perspectiva da comemoração do IV Centenário do Rio, no ano
de 1965, o Governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda, que tinha um
projeto pessoal de candidatura à Presidência da República no mesmo ano, vinha
preparando, desde sua posse em 1960, um extenso programa de obras que
mudariam bastante a face do Rio de Janeiro e, esperava ele, impulsionariam sua
candidatura.
Assim, encomendou ao arquiteto grego Constantino Doxiadis um
plano urbanístico com vista a responder aos problemas causados pela concentração
demográfica, especialmente o processo de degradação da mobilidade urbana, no
cenário previsto até o ano 2000, marco inicial do século XXI. Tal plano foi
concluído e apresentado por volta de 1963 e ficou conhecido como "Plano
Doxiadis" ou "Plano Policromático", devendo-se esta última denominação ao fato
de que, para garantir uma melhor mobilidade à população, criava seis grandes vias
de circulação, totalizando 403 quilômetros de vias expressas conhecidas por cores:
Linha Vermelha, Linha Azul, Linha Marrom, Linha Verde, Linha Amarela e
Linha Lilás, complementados por 80 quilômetros de linhas de metrô e a
implantação de 517 quilômetros de vias principais no Município.
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Na gestão de Lacerda foram abertos túneis e construídos diversos
viadutos, configurando a execução parcial da implantação das Linhas Lilás e
Verde6.
Essas obras modernizaram a cidade e facilitaram muitíssimo o fluxo
de veículos (portanto, a mobilidade das pessoas), em grande parte graças aos túneis
e viadutos então inaugurados, com destaque para a facilitação da ligação entre as
Zonas Sul e Norte da cidade, com a construção do Túnel Rebouças, e a preparação
da expansão da cidade em direção à Zona Oeste, através da Zona Sul, implantandose medidas visando à futura implantação da Linha Azul, de ligação da Zona Sul à
Barra da Tijuca, e desta a Guaratiba, Paciência, Campo Grande e Santa Cruz, por
meio da construção de túnel na Grota Funda, projeto este que viria a se concretizar
na gestão do Prefeito Eduardo Paes.
Entre tais medidas, destacam-se a extinção das favelas localizadas ao
redor da Lagoa Rodrigo de Freitas e no Maracanã/ Derby Clube (Favela do
Esqueleto). assim como a da favela situada no Morro do Pasmado, no Mourisco,
precedida da transferência dos moradores para conjuntos habitacionais recémconstruídos na Zona Oeste (Cidade de Deus, Vila Aliança e Vila Kennedy), o que
viria a impulsionar o crescimento da cidade nessa direção.
6

A Linha Lilás liga o bairro de Laranjeiras ao de Santo Cristo. A Rua Pinheiro Machado, o Túnel Santa Bárbara
(Catumbi-Laranjeiras) e o Viaduto 31 de Março integram esta via expressa, hoje saturada. Ficaram inconclusos
braços que ligariam o Viaduto 31 de Março à Avenida Brasil, passando pela Avenida Francisco Bicalho, próximo à
Rodoviária Novo Rio (esta última, também obra da gestão Carlos Lacerda, que substituiu a Rodoviária Mariano
Procópio, na Praça Mauá). Do projeto da Linha Verde, bem pouco foi concretizado. Ligaria o bairro da Gávea à Via
Dutra, próximo ao final da Linha Vermelha. Projeto complexo, engloba a construção de um túnel entre a Praça
Santos Dumont e a Rua Uruguai, prosseguindo através de ligação ao Túnel Noel Rosa, passando pelos bairros do
Jacaré, Del Castilho, Vicente de Carvalho, Irajá e Colégio. Além do Túnel Noel Rosa e de alguns viadutos, chegou a
ser construída a Estrada Rio D´Ouro, hoje usada, principalmente, por caminhões de carga.
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A ligação Sul-Oeste através da Linha Azul não só aliviaria o volume
de tráfego da Avenida Brasil, como diminuiria drasticamente o tempo de viagem.
A Linha Marrom ligaria o Centro a Santa Cruz, extremo oeste da
cidade, utilizando-se da Avenida Brasil.
Em meados da década de 70, na gestão do Governador Chagas Freitas,
foi inaugurada a Autoestrada Lagoa-Barra, prevista no projeto da Linha Azul. A
nova via de acesso partia da Gávea, passando sob o Conjunto Residencial Marquês
de São Vicente (conhecido como "Minhocão"); em seguida, prosseguindo pelo
Túnel Dois Irmãos (hoje, Zuzu Angel), por São Conrado e pelo Túnel de São
Conrado, pelo Elevado do Joá (Viaduto das Bandeiras) e Túnel do Joá, levando à
Barra da Tijuca.
Foi ainda o Governador Chagas Freitas que teve o privilégio de
inaugurar o Metrô da Cidade do Rio de Janeiro, cujo funcionamento inicial se
limitava ao trecho Glória-Cinelândia e logo foi ampliado até a Central do Brasil e,
no sentido oposto, até Botafogo.
Em 30/04/1992, o Governador Leonel Brizola inaugurou a 1ª etapa da
Linha Vermelha, com 7 km., do Centro à Ilha do Fundão. A 2ª etapa, do Fundão à
Via Dutra, com 14 km., seria inaugurada em 11/09/1994.
Entre 1993 e 1996, na primeira gestão do Prefeito César Maia, cerca
de 30 anos após ter sido idealizada, foi construída a Linha Amarela, que liga a
Barra da Tijuca à Linha Vermelha, com 25 km de pistas asfaltadas, 4 túneis e 10
viadutos. Foi inaugurada em 1997.
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Todas essas intervenções no cenário urbano causaram grande
transtorno à população e foram alvos de críticas generalizadas. No entanto, hoje, a
vida na Cidade do Rio de Janeiro é inconcebível sem elas. Pouco valorizadas de
imediato, o tempo e as demandas geradas pela concentração demográfica e o
aumento da frota automobilística conferiram a essa obras, no médio e longo prazos,
papel de inestimável importância no cotidiano da cidade.
Em outras palavras, a oportunidade e a efetividade dessas grandes
obras não são facilmente visíveis a curto prazo; porém, o tempo revela que são
indispensáveis para um melhor futuro da cidade.
Na esteira da realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de 2016, a atual gestão do Prefeito Eduardo Paes vem
realizando uma série de importantes obras em vários pontos da cidade, voltadas à
melhoria da mobilidade urbana, todas exigidas nos cadernos de encargos desses
grandes eventos. Entre elas, inscrevem-se: como parte da Transoeste, que pode ser
vista como integrada à Linha Azul idealizada por Doxiadis, a construção de túnel
na Grota Funda (Túnel Vice-Presidente José de Alencar), que liga o bairro do
Recreio dos Bandeirantes a Guaratiba, facilitando o acesso a Campo Grande e
Santa Cruz; a Transolímpica, cujos 23 km de extensão, sem semáforos, ligarão a
Barra da Tijuca a Deodoro, os dois principais polos de competições, cortando os
bairros de Curicica, Camorim, Taquara, Sulacap, Magalhães Bastos e Vila Militar;
a Transcarioca, via exclusiva para BRT (tipo de ônibus articulado, com ar
condicionado, também conhecidos como "ligeirões"), com 45 estações ao longo de
seus 39 km de extensão, ligando a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional, na
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Ilha do Governador, cortando os bairros de Curicica, Taquara, Tanque, Praça Seca,
Campinho, Madureira, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Penha,
Olaria e Ramos. Na chegada à Ilha do Governador, a via incorpora a imponente
Ponte Prefeito Pereira Passos, moderna ponte estaiada, que chama a atenção pela
ousadia de sua concepção, tanto quanto por sua beleza.
Outra obra da atual Administração, também em andamento, é a
revitalização da região portuária da cidade, sob a denominação de "Porto
Maravilha", com impacto na ocupação da região e na engenharia de tráfego da área.
O projeto é executado mediante parceria público-privada (PPP).
No final dos anos 80, a visão prospectiva de um grupo de dirigentes da
Associação Comercial do Rio de Janeiro, sob a Presidência de Amaury Temporal,
já levava à Prefeitura um projeto de revitalização da zona portuária, espelhado no
exemplo da cidade de Baltimore, no estado americano de Maryland, cuja área
portuária, em avançado estado de degradação, fora totalmente revitalizada, gerando
habitação de boa qualidade e preços acessíveis, fomentando o turismo, criando
empregos neste setor, e aliviando a pressão nas vias rodoviárias entre o centro e os
bairros periféricos.
O projeto da Associação Comercial do Rio de Janeiro previa a
construção, na Praça XV, de um Centro Internacional de Comércio, a partir do qual
ocorreriam várias intervenções voltadas para a recuperação da área portuária e a
criação de um amplo comércio baseado no turismo interno e externo, com a
consequente geração de grande número de empregos. Por questões conjunturais
impeditivas, o Prefeito à época, Roberto Saturnino Braga, não teve condições de
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abraçar o projeto e, sendo assim, o local onde surgiria o Centro Internacional de
Comércio, que representaria o primeiro passo para a revitalização da faixa da Praça
XV à Zona Portuária, deu lugar ao Terminal Rodoviário do Largo da Misericórdia,
nas imediações da Praça XV.
Muito embora radicalmente diferente em termos de concepção e
abrangência, tal projeto e o do Porto Maravilha guardam, em comum, o objetivo
maior de revitalizar a zona portuária do Rio de Janeiro, dotá-la de equipamentos
facilitadores do surgimento de um comércio centrado na cultura e no turismo, e
gerar alternativas habitacionais no centro da cidade.
Feitas todas estas considerações, destaca-se o fato de que os dois
maiores planos de reestruturação urbana da cidade do Rio de Janeiro, a Reforma
Pereira Passos e o Plano Doxiadis, levaram cerca de 30 anos após sua elaboração,
para sua execução. No primeiro caso, o planejamento foi concluído em 1876 e a
execução tomou o período de 1902 a 1906, prolongando-se até alguns anos mais
tarde. No caso do Plano Doxiadis, sua conclusão ocorreu em 1963 e, embora uma
série significativa de importantes obras tenha sido executada nos dois anos
seguintes, até o final da gestão de Carlos Lacerda (1965), quase 10 anos mais tarde
Chagas Freitas entrega à população parte da Estrada Lagoa-Barra e cerca de 30
anos após a apresentação do plano, são inauguradas as 2 maiores obras até agora
feitas, a Linha Vermelha e a Linha Amarela.
Por fim, não poderia deixar de registrar a observação de que o Plano
de Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro (1875-1876), que orientou a
Reforma Pereira Passos, e o Plano Doxiadis (1963), juntamente com o Plano Piloto
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da Barra da Tijuca (de 1969, também conhecido como Plano Lúcio Costa)
constituem as três grandes experiências de urbanismo prospectivo na Cidade do Rio
de Janeiro, não obstante a execução apenas parcial dos dois últimos e a polêmica
descaracterização do Plano Piloto da Barra7.
O Plano Piloto da Barra da Tijuca foi encomendado pelo então
Governador do Estado da Guanabara, Negrão de Lima, ao consagrado urbanista
Lúcio Costa, que vencera, em 1957, o concurso de elaboração de projeto
urbanístico para a construção de Brasília, com o seu Plano Piloto de Brasília,
frequentemente comparado à silhueta de um avião. Em seu Plano Piloto da Barra,
Lucio Costa já previa, por exemplo, a ligação da Barra da Tijuca com a Cidade
Universitária e o Aeroporto Internacional, por monotrilho. Jamais concretizada
nestes termos, hoje tal ligação está em fase final de implantação, por meio de
ônibus BRT, em via exclusiva denominada Transcarioca, à qual este Relator já se
referiu mais atrás.
Diversamente

da

tendência

verificável

em

muitos

países

familiarizados com o planejamento governamental de longo prazo, nossa cultura
administrativa na área pública, salvo raras exceções, é marcada pela miopia que
impõe o imediatismo e a provisão, em lugar do estudo de tendências e da previsão.
Não temos na nossa história homólogos para a atitude do então Presidente Jimmy
Carter, em 1980, de encomendar um estudo sobre a provável realidade norteamericana no ano 2000 ("Global 2000")8; entre nós, os estudos sociais prospectivos
7

v. Plano Lúcio Costa: os descaminhos da ocupação da Barra, reportagem da coluna DesignRio, do jornal O Globo (http://oglobo.com/rio/planolucio-costa-os-descaminhos). Consulta feita em 25/04/2014, às 15:17 h.
Jimmy Carter (James Earl Carter Jr), 39º Presidente dos Estados Unidos da América, governou de 20/01/1977 a 20/01/1981. Foi agraciado com o
Prêmio Nobel da Paz de 2002, "por décadas de incansável esforço na busca de soluções pacíficas para os conflitos internacionais, assim como por

8
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parecem carecer de relevância para o mundo acadêmico e, mesmo quando surgem,
não interagem com a Administração Pública, o que se evidencia no absoluto
predomínio do planejamento governamental de curto prazo.
Não é assim em muitos países. É tão importante a análise de
tendências nos Estados Unidos, por exemplo, que, a título de ilustração, este
Relator cita o ensaio "O Mundo em 2013"9, do sociólogo e Professor de Ciências
Sociais da Universidade de Harvard, Daniel Bell. Nesse ensaio, publicado em
1987, a partir da análise acurada de tendências, o Professor Bell apresenta uma
série de conclusões sobre o crescimento demográfico, a economia mundial, a
escassez de recursos naturais, o crescimento gigantesco da demanda por energia e,
sobretudo, sobre o advento da Terceira Revolução Tecnológica10, que é a
integração do computador com as telecomunicações, a junção da imagem com o
processamento e a transmissão de dados, inclusive por meio de fibra ótica.
Todas essas suposições vieram a se transformar em fatos reais. A área
das telecomunicações, em especial, vem progredindo com uma velocidade
surpreendente e seus efeitos na vida social e econômica são muitos e complexos.
As novas tecnologias são rapidamente superadas por outras mais avançadas e que
se fazem acompanhar da constante miniaturização de aparelhos, mesmo quando se
imagina que não há mais como reduzir suas proporções e seu peso.

suas ações voltadas para o avanço da democracia, a defesa dos direitos humanos e a promoção do desenvolvimento econômico e social".
(http://www.cartercenter.org/news/experts/jimmy_carter.html - Consulta em 25/04/2014, às 16:06 h).
9
"The World in 2013", publicado em Daedalus, Journal of the American Academy of Arts and Sciences, Summer 1987, Vol. 116, No.3,
Cambridge, Massachusets.
10
Resumidamente, Daniel Bell situa a 1ª Revolução Tecnológica há cerca de 200 anos, com a aplicação do vapor aos meios de transporte, à
mineração e às máquinas industriais. A 2ª Revolução Tecnológica teria acontecido há pouco mais de 100 anos, com a disseminação do uso da
eletricidade, permitindo o advento do telégrafo, do telefone, da iluminação por meio de lâmpadas; do uso de elevadores, que possibilitou a
construção de prédios cada vez mais altos; e o avanço da Química, que permitiu a substituição de produtos naturais por sintéticos.
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Assim, aparelhos cada vez mais leves, mais completos, mais potentes
e mais baratos disseminam-se pelo planeta com uma velocidade enorme. Por um
lado, isto veio permitir a intensificação da transmissão de informações, que passou
a ser instantânea e de alcance global; a troca e a divulgação de idéias, a crescente
redução de diferenças culturais, a multiplicação do recurso à educação a distância.
Por outro lado, o uso indevido da rede mundial de computadores
pode, em muitos casos, constituir uma ameaça à privacidade individual e de
empresas e à segurança das nações. Para empresas e indivíduos inescrupulosos, é
enorme o potencial de manipulação da internet para fins duvidosos. São exemplos
recentes a violação de dados de diversos chefes de estado (entre eles, a
correspondência eletrônica da Presidente Dilma); a invasão dos sites das Polícias
Militares dos Estados de São Paulo (em abril de 2012), de Goiás (em julho de
2013) e do Rio de Janeiro (em outubro de 2013).
A internet facilita, também, a mobilização social em torno de um
acontecimento ou de um fato, concorrendo de forma importante para o seu sucesso
ou fracasso. No nosso cotidiano, por exemplo, veja-se a questão da Copa do
Mundo: tendo-se candidatado a sediar a Copa de 2014, e vencido a disputa, o país
investiu em obras de construção e de melhorias, para realizar o evento, que se
reveste de um significado extremamente positivo, que é o da valorização do
esporte, o que vale dizer, de um estilo de vida saudável, desde que esses
investimentos sejam bem administrados pelo Poder Público e fiscalizados pelos
Órgãos de controle externo.
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Quanto ao adensamento populacional nas áreas urbanas, constitui uma
realidade mundial que vem se acentuando ao longo dos anos e é facilmente
verificável nos grandes centros urbanos brasileiros, notadamente em São Paulo e no
Rio de Janeiro. Nestas duas cidades, além do fluxo migratório vindo do interior e
do próprio crescimento da população local, a conurbação de vários dos municípios
que compõem a Região Metropolitana é muito facilmente observável. Nestes dois
casos, é indiscutível a participação diária de boa parte das populações dos
municípios vizinhos na vida da cidade mais próspera (no caso, as cidades de São
Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente). Boa parte desses "vizinhos" transitam
diariamente para a capital mais próspera, onde se situa o seu local de trabalho, ou
em busca de serviços, principalmente serviços públicos na área de saúde.
A tal crescimento corresponde o aumento da demanda por transportes
públicos e ao aumento da frota corresponde a necessidade de ampliação das vias e
melhoria das condições de tráfego, de maneira a garantir a fácil mobilidade da
população. Não se equacionando tal situação, o quadro de dificuldades se agrava
cada vez mais, pelo aumento do recurso ao veículo particular e a aceleração da
degradação da qualidade e da eficiência do transporte público, comprometendo
acentuadamente a mobilidade urbana, com forte repercussão negativa na economia.
Esta necessidade levou o Poder Executivo a empreender uma série de
obras voltadas para a melhoria da mobilidade urbana no espaço geográfico da
Cidade do Rio de Janeiro, inclusive para que a cidade possa, em breve, estar com
melhores condições nesse aspecto.

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 19
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
É perfeitamente compreensível que as obras em andamento na gestão
atual e o incômodo que provoca no cotidiano da cidade, causem polêmica quanto à
sua oportunidade e efetividade, sobretudo pelo fato de que os benefícios resultantes
não são visíveis de imediato. A exemplo do ocorrido com todas as grandes
intervenções urbanas que as antecederam, dada sua natureza prospectiva, ou seja, à
sua ligação mais forte com o futuro, elas não aceitam uma avaliação

justa

imediatamente ou em curto prazo. Apenas o fluir do tempo e a transformação
urbana hão de evidenciar o grau de importância dessas obras públicas para a Cidade
do Rio de Janeiro.
A curto prazo, o que é possível avaliar devidamente é a conformidade
legal, o estrito cumprimento da legislação e das normas que presidem a utilização
dos recursos públicos. Neste particular, o Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro tem muito a oferecer, no exercício do controle externo. Sem dúvida
alguma, o alto nível de qualificação do seu quadro técnico e sua reconhecida
dedicação profissional resultam na elaboração de relatórios e pronunciamentos que
subsidiam as decisões desta Corte de Contas e servem, também, como importantes
referenciais para que o Chefe do Executivo Municipal avalie o progresso e as
condições de execução dessas obras.

2 RELATÓRIO
No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013, a gestão do
Município do Rio de Janeiro foi exercida pelo Doutor EDUARDO DA COSTA
PAES, Excelentíssimo Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro.
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A Prestação de Contas de Governo da Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro do exercício de 2013 está constituída pelos seguintes documentos:
- Ofício GBP nº 104/2014, de 15 de abril de 2014, do Excelentíssimo
Senhor Prefeito EDUARDO DA COSTA PAES ao Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Conselheiro
THIERS VIANNA MONTEBELLO (fls. 02);
- Certificado de Auditoria nº 169/2014, na modalidade PLENO,
emitido pela Auditoria-Geral da Controladoria-Geral do Município do Rio de
Janeiro (fls. 03);
- Relatório do Desempenho da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
frente à Lei de Responsabilidade Fiscal, no exercício de 2013, elaborado pela
Controladoria-Geral do Município (fls. 15-22);
- Relatórios da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 -Lei de
Responsabilidade Fiscal (fls. 22v.-54);
- Relatórios de Limites Legais, Relatórios Consolidados e Relatórios
de Contabilidade com base na Lei nº 4.320/1964 (fls. 54v.-289);
- Demonstrações Contábeis da Lei nº 6.404/1976 (fls. 290-344);
- Comentários a respeito das recomendações do Tribunal de Contas no
exercício de 2012 (fls. 345-348).
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2.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2013
2.1.1 ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- GABINETE DO PREFEITO - GBP
- SECRETARIAS MUNICIPAIS (18)
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL
Secretaria Municipal de Governo - SMG
Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - Seconserva
Secretaria Municipal de Educação - SME
Secretaria Municipal de Administração - SMA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS
Secretaria Municipal de Habitação - SMH
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU
Secretaria Municipal de Transportes - SMTR
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC
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Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - SMTE
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD
- SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA (1)
Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor - Sedecon
- SECRETARIAS ESPECIAIS (7)
Secretaria Especial de Turismo - Setur
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário - Sedes
Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia - SECT
Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SESQV
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais - SEPDA
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres - SPM-RIO
Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar - SEAB
- FUNDOS ESPECIAIS (18 ativos no exercício11)
Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS12
Fundo de Conservação Ambiental (FCA)
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro
(Fundet)
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb)
11

O FMAP (Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa) e o FMCPC (Fundo Municipal de Conservação do patrimônio
Cultural) permaneceram inativos até, e no exercício de 2013.
12
assim como o Funprevi, o FASS é gerido pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de
Janeiro - Previrio
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Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico (FMEO)
Fundo Especial de Iluminação Pública (Feip)
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro (Funprevi)
Fundo Especial Projeto Tiradentes - FEPT
Fundo Municipal Antidrogas (FMAD)
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU)
Fundo Municipal de Habitação - FMH
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS)
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (FUMDC)
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Fundo Municipal do Idoso - FMI
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
(FMDCA)
Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria-Geral do Município (FOE/PGM)

- Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM
- Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM

2.1.2 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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- FUNDAÇÕES (6)
Instituto Fundação João Goulart - FJG
Fundação Cidade das Artes
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio Águas
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro- Planetário
Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - Rio Zoo

- EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (8)
Empresa Municipal de Informática - Iplanrio
Empresa Olímpíca Municipal S.A.- EOM
Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade
Empresa Municipal de Urbanização - Riourbe
Empresa Municipal de Multimeios - Multirio
Empresa Distribuidora de Filmes S.A. - Riofilme
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A. - Riosaúde
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - Rioluz

- SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (5)13
13

Não está incluída a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro, muito embora seja uma sociedade de economia mista municipal, criada pelo Decreto Municipal nº 31.620,
de 21/12/2009, mediante autorização contida na Lei Complementar nº 102, de 23/11/2009. A fls. 424 do presente
processo (nº 40/001.826/2014), a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento deste Tribunal (CAD) esclarece
que, no exercício sob análise, a CDURP não recebeu recursos financeiros do Município.
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Riocentro S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas-Riocop
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - Comlurb
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-Rio
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - Riotur

- AUTARQUIAS (3)
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - Previrio
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM Rio

2.2 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

O Plano Plurianual para o quadriênio de 2010-2013 foi instituído pela
Lei Municipal nº 5.147, de 21/01/2010 e revisado pelas Leis Municipais números
5.215 (de 02/08/2010), 5.246 (18/01/2011) e 5.550 (de 10/01/2013).
As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013 foram
instituídas pela Lei Municipal nº 5.494, de 24 de julho de 2012 e orientaram a
elaboração da proposta orçamentária, consubstanciada na Lei Municipal nº 5.551,
de 10 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial Rio de 11/01/2013.

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 26
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
2.3 BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS
Os Balanços previstos no § 2º do art. 184, do Regimento Interno do
Tribunal de Contas, aprovado pela Deliberação nº 183/2011, estão segregados em:
- Balanços e Quadros da Administração Direta, abrangendo os
Poderes Executivo e Legislativo;
- Balanços das Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, Empresas
Públicas e Sociedades de Economia Mista dependentes, 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 dependentes.
Por meio do Ofício nº 287, de 14/04/2014 (fls. 349 do p. processo), A
Controladoria-Geral do Município encaminhou a este Tribunal os seguintes
demonstrativos: Demonstrativo das Notas de Repasses; Balancete de Verificação –
Ativo Disponível; Balancete de Verificação – Ativo Vinculado; Balancete de
Verificação – Ativo Realizável; Razão Auxiliar – Bens Móveis; Razão Auxiliar –
Bens Intangíveis; Razão Auxiliar – Bens Imóveis; Balancete de Verificação –
Ativo Permanente; Balancete de Verificação – Passivo Financeiro exceto RP;
Balancete de Verificação – Passivo Financeiro RP; Demonstrativo Acumulado de
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RPP; Demonstrativo Acumulado de RPN; Balancete de Verificação – Passivo
Permanente.
A título de comprovação do cumprimento dois ditames da Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), são
apresentados os demonstrativos exigidos nos arts. 52, 53, 54 e 55, compreendendo
a Administração Direta, a Administração Indireta.
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o
Relatório de Gestão Fiscal do Executivo foram publicados na edição de 21/01/2014
do Diário Oficial Rio, por meio das Resoluções da Controladoria-Geral do
Município números 1.124 e 1.125, de 16/01/2014. O Relatório de Gestão Fiscal do
Executivo, consolidado, foi publicado na edição de 27/02/2014, através da
Resolução CGM nº 1.134, de 25/02/2014. Alguns anexos foram republicados na
edição de 05/02/2014 do D.O. Rio.
Quanto ao demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas
adotadas na forma do art. 13 da LRF14, é apresentado a fls. 48-50 do p. processo.
2.4 CERTIFICADO DE AUDITORIA

14 LRF, art. 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em
metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à
evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da
evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.
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O Certificado de Auditoria nº 169/2014, na modalidade PLENO,
emitido pela Auditoria-Geral da Controladoria-Geral do Município do Rio de
Janeiro (fls. 03), ressalta que a verificação limitou-se ao âmbito do Poder
Executivo e atesta que:
A dívida consolidada líquida alcançou 47,42% da receita corrente
líquida, respeitando o limite de 120%, nos termos do inciso I do art. 30, da LRF, e
do inciso II do art. 3º, da Resolução do Senado nº 40/2001;
As receitas realizadas com operações de crédito tiveram a participação
relativa de 1,28% na receita corrente líquida, enquadrando-se no limite de 16%, nos
termos do inciso I do art. 30, da LRF, e do inciso I do art. 7º, da Resolução do
Senado nº 43/2001;
As receitas realizadas com operações de crédito não superaram as
Despesas de Capital no exercício, conforme previsto no inciso V do § 1º, c/c o § 3º,
ambos do art. 32, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
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 43/2001, representando 6,56% da receita corrente líquida, conforme o
Demonstrativo dos Limites da Dívida Pública elaborado pela Superintendência do
Tesouro Municipal;
Não houve contratação de operação de crédito

por antecipação de

receita orçamentária (ARO) no exercício de 2013 (art. 38 da LRF);
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Os valores registrados como Restos a Pagar estão suportados por
suficiente disponibilidade de caixa (art. 42 da LRF);
A despesa com pessoal do Executivo foi equivalente a 40,09% da
receita corrente líquida, cumprindo o limite de 54% determinado pela alínea “b” do
inciso III, do art. 20, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
2.5 REFERENCIAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO CONCORRENTES PARA A ANÁLISE
A fls. 428, a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento (CAD)
informa que, a par do exame de processos, da realização de auditorias e de visitas
técnicas às Jurisdicionadas, o conjunto de informações prestadas pelas InspetoriasGerais de Controle Externo e a Assessoria de Informática desta Corte de Contas
constitui um relevante referencial que contribui significativamente para uma
melhor apreciação das contas de governo.
Em resposta aos memorandos expedidos pela CAD com tal objetivo,
foram prestadas as informações reunidas a fls. 350-419, devidamente consideradas
durante o processo de análise e entre as quais a CAD destaca (fls. 428-430):
A fls. 350, a 1ª IGE informa a assinatura da Parceria Público-Privada
(PPP) referente à implantação do Sistema de Veículos Leves sobre Trilhos - VLT,
mediante concessão;
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A fls. 355, a 2ª IGE presta informações sobre a Parceria PúblicoPrivada (PPP) referente ao Parque Olímpico e relaciona as obras consideradas
paralisadas no exercício de 2013 (fls. 356-364);
A fls. 383-384, a 3ª IGE relata que, no exercício de 2013, cresceu o
número de escolas com infraestrutura precária. Ademais, verificou-se um aumento
no percentual de disciplinas sem aula. Outrossim, informa que o Processo nº
40/004.005/2011 se encontra na Secretaria Municipal de Transportes desde a data
de 15/01/2014, em curso de diligência decidida por esta Corte de Contas nos termos
do Voto nº 841/2013, do Exmo. Senhor Conselheiro Fernando Bueno Guimarães,
aprovado na Sessão Plenária Ordinária de 19/12/2013. Trata-se de Representação
interposta pelo Exmo. Senhor Vereador Eliomar de Souza Coelho, referente ao
Convênio nº 277/2010, autuado neste Tribunal sob o nº 40/001.162/2011, celebrado
entre a Secretaria Municipal de Educação e o Sindicato das Empresas de Ônibus da
Cidade do Rio de Janeiro - Rio Ônibus. A fls. 414-417, a 6ª IGE relembra que a
diligência objetiva a que a SME providencie, visando a reaver a quantia de R$
44.500.000,00, dando ciência a este Tribunal. O Processo nº 40/001.162/2011
também se encontra em diligência, por força de decisão desta Corte de Contas nos
termos do Voto nº 507/2011-FBG, na Sessão Plenária Ordinária ocorrida em
01/08/201115.
A fls. 384-384v, a 3ª IGE informa a existência de 5.814 processos de
prestações de contas de convênios a analisar na Secretaria Municipal de
15

Consulta feita ao Sistema de Controle de Processos (TCMRJ-SCP), no dia 11/06/2014, às 16:43 h.
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Desenvolvimento Social, bem como de outros 741 processos dependentes de
aprovação, formalizados a partir de 1996;
A fls. 385-408, a 4ª IGE informa que foram realizadas visitas técnicas
a 80 unidades de saúde ao longo do exercício de 2013 e apresenta quadro
demonstrativo da insuficiência de recursos humanos, elaborado com base nos
resultados das entrevistas com os gestores das unidades. Acrescenta que, em um
número significativo das unidades visitadas, constatou a existência de áreas de
espera sem conforto para os pacientes e a insuficiência de espaço em almoxarifados
de farmácia;
A fls. 409-413, a 5ª IGE declara que a não aplicação do disposto na
Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei Federal nº 10.887/2004 e na decisão
desta Corte no Processo nº 05/005159/2004 já apresenta os efeitos previstos nesta
última, tendo em vista a entrada em vigor da Lei nº 5.623/2013, que dispõe sobre o
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Secretaria Municipal
de Educação. Acrescenta que não houve qualquer alteração quanto às
Recomendações números 2, 3 e 20 referentes às contas do exercício de 2012;
A fls. 418-418v, a 7ª IGE declara que, no exercício, ocorreu uma
discreta melhora dos projetos que embasam os orçamentos, porém observa que nem
todos os Projetos Básicos apresentaram-se em condições satisfatórias, permitindo
distorções nos itens quantitativos, com reflexo na estimativa orçamentária.
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A fls. 419, a Assessoria de Informática declara que, no âmbito de sua
área de atuação, não foram encontrados quaisquer fatos relevantes que pudessem
influenciar a análise da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2013.
Por último, a fls. 430, a CAD destaca a constituição de Comissão
Especial, nos termos da Resolução TCMRJ nº 830, de 18 de julho de 2013, com os
efeitos produzidos pela Resolução TCMRJ nº 840, publicada no D.O. Rio de
25/09/2013, cuja incumbência é a apuração de aspectos relacionados ao serviço
público de transporte coletivo de passageiros por ônibus, no que se refere à
correlação das tarifas cobradas e as receitas alternativas obtidas pelas
concessionárias, e a qualidade do serviço prestado à população. A matéria é tratada
no Processo nº 040/005.936/2013 que se encontra na Secretaria Municipal de
Transportes, em curso de diligência determinada na Sessão Plenária Ordinária de
28 de janeiro de 2014.

2.6 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL
2.6.1 PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA
A Lei Orçamentária Anual de 2013, nº 5.551, de 10 de janeiro de
2013, estima as receitas e fixa as despesas em R$ 23.512.597.000,00 (vinte e três
bilhões, quinhentos e doze milhões, quinhentos e noventa e sete mil reais).
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2.6.2 CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS
No exercício, foram abertos créditos adicionais no montante de
R$ 7.129.492.000,00 (sete bilhões, cento e vinte e nove milhões, quatrocentos e
noventa e dois mil reais) e efetuados cancelamentos no valor total de
R$ 6.086.416.000,00 (seis bilhões, oitenta e seis milhões, quatrocentos e dezesseis
mil reais), obtendo-se uma Despesa Autorizada final de R$ 24.555.673.000,00
(vinte e quatro bilhões, quinhentos e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e
setenta e três mil reais), conforme ilustra o quadro a seguir:
As

incorporações

ao

Orçamento

de

2013

somaram

R$

1.043.076.000,00 (um bilhão, quarenta e três milhões, setenta e seis mil reais), que
equivalem a 4,44% do inicialmente aprovado, e decorrem dos seguintes recursos:
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ACRÉSCIMOS AO ORÇAMENTO (art. 112 da Lei nº 207/80)

R$ mil

Inciso I - Superávit Financeiro

526.240

Fonte de Recurs os 400 - Receita Própria de Autarquias , Fund. e Em pres as - Ex. Anteriores

176.609

Fonte de Recurs os 300 - Ordinários Não Vinculados - Ex. Anteriores
Fonte de Recurs os 307 - Salário Educação - Ex. Anteriores

117.007
60.088

Fonte de Recurs os 383 - As s is tência Farm acêutica - Ex. Anteriores

29.093

Fonte de Recurs os 342 - FUNDEB - Ex. Anteriores

27.221

Fonte de Recurs os 380 - Atenção Bás ica - Ex. Anteriores

20.506

Fonte de Recurs os 308 - Convênio Realizado - Ex. Anteriores

20.289

Dem ais Fontes de Recurs os

75.427

Inciso II - Excesso de Arrecadação

305.579

Fonte de Recurs os 142 - FUNDEB

178.700

Fonte de Recurs os 146 - Contrapartida - Regularização de Obras

90.852

Fonte de Recurs os 151 - Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009

28.484

Dem ais Fontes de Recurs os

7.544

Inciso V - Rec. c/ Destin. Específica não Previstos na LOA ou de Forma Insuficiente
Fonte de Recurs os 110 - Operações de Crédito Contratuais Realizadas

211.257
102.861

Fonte de Recurs os 108 - Convênios Realizados

90.633

Dem ais Fontes de Recurs os

17.763
1.043.076

TOTAL
Fonte: SMF/SOR

A incorporação de superávit financeiro apurado em Balanço
Patrimonial do exercício anterior representa cerca de 50% do total dos acréscimos
ao Orçamento de 2013, somando R$ 526.240.000,00 (quinhentos e vinte e seis
milhões, duzentos e quarenta mil reais), 34% provenientes da Fonte de Recursos
400- Receita Própria de Autarquias, Fundações e Empresas - Exercícios
Anteriores; outros 22% relativos à Fonte de Recursos 300 – Ordinários não
Vinculados

–

Exercícios

Anteriores.

Também

foram

incorporados

R$

305.579.000,00 (trezentos e cinco milhões, quinhentos e setenta e nove mil reais)
provenientes de excesso de arrecadação, e R$ 211.257.000,00 (duzentos e onze
milhões, duzentos e cinquenta e sete mil reais) referentes a recursos recebidos com
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destinação específica, que não estavam previstos na Lei Orçamentária ou que
foram previstos de forma insuficiente.
A fundamentação legal dos créditos adicionais abertos é a seguinte:
Créditos Adicionais Abertos
Fundam entação Lei nº 5.551/13

R$ mil

Art. 7º

32.321

Art. 8º

2.883.937

Art. 9º (extra lim ite)

4.201.092

Art. 11

12.142
7.129.492

TOTAL
Fonte: Contas de Ges tão 2013

O art. 8º da Lei nº 5.551, de 10/01/2013, estabeleceu o limite máximo
de 30% da despesa fixada para transposição, remanejamento ou transferências de
recursos. O parágrafo único do mesmo artigo exclui da base de cálculo e do limite
autorizado os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às
despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar. O art. 9º
relaciona as despesas cuja abertura de crédito suplementar não estará sujeita ao
limite fixado.
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R$ mil
Dotação Inicial Global (A)

23.512.597

Dotações para despesas (B)

2.355.595

Com Juros e Encargos da Dívida

589.595

Com Amortização da Dívida

306.606

Operaç. de Crédito Contrat. a Realizar
Operaç. de Crédito Contrat. Realizadas
Dotação Inicial na Base de Cálculo (C=A-B)
Créditos Adicionais Abertos sujeitos ao Limite (D)
Percentual atingido E=D/C
Limite Estabelecido na Lei Orçamentária

401.054
1.058.340
21.157.001
2.883.937
13,63%
30%

Fonte:Prestação de Contas 2013 e FINCON
Cálculos CAD

Como se vê, no exercício de 2013, o Município do Rio de Janeiro
cumpriu o previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), pois os créditos abertos,
sujeitos ao limite, corresponderam a 13,63% da despesa fixada na LOA.
2.6.3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
A fls. 434, a CAD informa que, com base nos valores publicados no
Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, exigido pela LRF, observou-se que a receita arrecadada foi 7,50%
inferior ao montante previsto, evidenciando um desempenho inferior ao obtido no
exercício anterior, no qual a insuficiência de arrecadação foi de 3,97% dos
recursos.
Prosseguindo, comenta que a despesa realizada correspondeu a
88,85% da dotação final do exercício de 2013, demonstrando uma execução
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inferior ao ano de 2012 e superior ao ano de 2011, cujos índices apurados
corresponderam a 92,02% e 87,09%, respectivamente.
2.6.4 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
No exercício, o Município do Rio de Janeiro registrou Insuficiência de
Arrecadação de R$ 1.763.471.000,00, representada pela diferença entre a Receita
Prevista e a Arrecadada. A economia orçamentária foi de R$ 2.738.340.000,00.
Segundo a CAD, o exercício de
2013

apresentou

Orçamentária

Déficit
na

da
ordem

Previsão
de

Ins ufic iê nc ia de
Ar re c a da ç ã o
R e ce ita P re vis ta

R $ m il
2 3 .5 1 2 .5 9 7

R e ce ita Arre ca d a d a

2 1 .7 4 9 .1 2 6
-1 .7 6 3 .4 7 1

R$ 1.043.076.000,00 (um bilhão, quarenta e
três milhões, setenta e seis mil reais),
resultante da diferença entre a Receita
Prevista Total de R$ 23.512.597.000,00 e a
Despesa

Autorizada

R$ 24.555.673.000,00

Total

de

Fo n te : C o n ta s d e G e stã o 2 0 13

Ec onom ia
Or ç a m e ntá r ia
D e s p e s a Fixa d a Atu a l

R $ m il
2 4 .5 5 5 .6 7 3

D e s p e s a E xe cu ta d a

2 1 .8 1 7 .3 3 3
-2 .7 3 8 .3 4 0

Fo n te : C o n ta s d e G e stã o 2 0 13

Dé fic t Or ç a m e ntá r io
de P r e vis ã o
R e ce ita P re vis ta

R $ m il
2 3 .5 1 2 .5 9 7

D e s p e s a Fixa d a Atu a l

2 4 .5 5 5 .6 7 3
-1 .0 4 3 .0 7 6

Fo n te : C o n ta s d e G e stã o 2 0 13

Dé fic it da
Ex e c uç ã o Or ç a m e ntá ria
R e ce ita Arre ca d a d a

R $ m il
2 1 .7 4 9 .1 2 6

D e s p e s a E xe cu ta d a

2 1 .8 1 7 .3 3 3
-6 8 .2 0 7

Fo n te : C o n ta s d e G e stã o 2 0 13
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Por último, foi observado um resultado deficitário na Execução
Orçamentária de R$ 68.207.000,00 (sessenta e oito milhões, duzentos e sete mil
reais). O déficit apresentado resulta, principalmente, da utilização de superávit
financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, para abertura de
crédito suplementar no presente exercício, conforme previsto no art. 43 da Lei
Federal nº 4.320/64.
2.6.5 ARRECADAÇÃO DA RECEITA
O Orçamento Inicial de R$ 23.512.597.000,00 estimou em R$
20.811.928.000,00 as Receitas Correntes e em R$ 2.700.668.000,00 as Receitas de
Capital. O quadro a seguir apresenta a arrecadação, por categoria e origem:
R$ mil

Previsão
20.811.928

Arrecadação
20.737.118

Receita Tributária

8.401.251

8.358.916

99,50%

Receita de Contribuições

2.623.426

2.634.714

100,43%

994.637

767.324

77,15%

12.541

6.551

52,24%

336.795

350.170

103,97%

Transferências Correntes

6.700.898

6.591.652

98,37%

Outras Receitas Correntes

1.742.380

2.027.790

116,38%

2.700.668

1.012.008

37,47%

1.459.394

717.932

49,19%

Alienação de Bens

250.205

15.322

6,12%

Amortização de Empréstimos

126.157

83.080

65,85%

Transferências de Capital

596.076

195.625

32,82%

Outras Receitas de Capital

268.838

RECEITAS
Correntes

Receita Patrimonial
Receita Industrial
Receita de Serviços

Capital
Operações de Crédito

TOTAL
Fonte: FINCON

23.512.597

50
21.749.126

Desempenho
99,64%

0,02%
92,50%
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Constata-se que o total das receitas arrecadadas em 2013 somou R$
21.749.126.000,00, configurando um desempenho 7,50% inferior ao montante
previsto na LOA 2013, equivalente a R$ 1.763.471.000,00 em valores absolutos.
Sob a ótica das categorias econômicas, a arrecadação das Receitas Correntes de
R$ 20.737.118.000,00 atingiu 99,64% dos R$ 20.811.928.000,00 previstos. No
entanto, a realização das Receitas de Capital foi de apenas 37,47% do montante
previsto, finalizando o ano com R$ 1.012.008.000,00 arrecadados.
No que tange às Receitas Correntes, ressalta-se o bom desempenho do
grupo Outras Receitas Correntes, cuja arrecadação superou em 16,38% o montante
previsto, principalmente graças ao Programa de Pagamento Incentivado – PPI
sobre a arrecadação da dívida ativa tributária (principal e multas e juros de mora).
Já a realização das Receitas Patrimoniais ficou 22,85% abaixo de sua previsão.
Já o baixo desempenho das Receitas de Capital foi ocasionado, dentre
outros fatores, pela não realização de operações de crédito e convênios previstos
tais como:
Financiamento Caixa Econômica Federal - BRT Transbrasil, com
receita estimada em R$ 357.349.000,00. Embora o contrato 398.560-88 tenha sido
celebrado em 26/04/2013, num montante de R$ 1.097.000.000,00, não houve
liberações no ano;
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Financiamento BID – Proap III, cujas liberações para o ano estavam
estimadas em R$ 61.598.000,00 na LOA 2013. Cabe ressaltar que o contrato de
empréstimo externo 2482/OC-BR, no valor de US$ 150 milhões, foi firmado em
05/07/2012; no entanto, não houve liberações nos anos de 2012 e 2013;
Operação de crédito para implementação de sistema de esgotamento
sanitário no bairro de Santa Cruz, cuja previsão era de R$ 91 milhões;
Convênio para implantação do VLT no Centro, estimado em R$
212.800.000,00.
Com realização abaixo do valor estimado, apontam-se:
Financiamento BNDES - BRT Transcarioca, cujos ingressos no ano
somaram R$ 470.728.000,00, enquanto que a estimativa era de R$ 614.483.000,00;
Convênio Ministério das Cidades/CEF 0351.049-89/2011 para o
controle de cheias, cuja receita para o ano de 2013 estava prevista em R$
82.425.000,00, enquanto que a arrecadação foi de apenas R$ 17.998.000,00.
A CAD ressalta a não realização da receita de alienação de imóveis –
áreas municipais, estimada em R$ 249.401.000,00, e de outras receitas de capital
do Funprevi, previstas no montante de R$ 268.838 mil.
Em relação às receitas de capital do Funprevi, a previsão diz respeito
ao déficit previdenciário estimado para o exercício, que na verdade é financiado
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pelo superávit financeiro de exercícios anteriores, e não pela arrecadação
verificada durante o ano. A adequação de tal procedimento (previsão de receitas
que não serão efetivamente arrecadadas) ainda será objeto de verificação da CAD.
A seguir tem-se o mesmo quadro, desta feita destacando as Receitas
Intraorçamentárias, que

correspondem a 10,76% do total das receitas

orçamentárias arrecadadas, basicamente constituídas por Receitas de Contribuições
Sociais (Funprevi e FASS) e por Receitas de Serviços auferidas por entidades da
Administração Indireta, em decorrência dos serviços prestados a outros órgãos do
Município;
R $

R e c e it a
E x c e t o In t r a - o r ç a m e n t á r ia s
R e c e it a s C o r r e n t e s
R e c e i ta T r i b u tá r i a

P r e v is ã
2 1 .1 7 2
1 8 .4 7 1
8 .3 8 7

o
.0 7 4
.4 0 5
.4 7 0

m il

A rre c a da ç ã o
1 9 .4 0 8 .4 1 9
1 8 .3 9 6 .4 1 1
8 .3 4 4 .0 5 9

R e c e i ta d e C o n tr i b u i ç õ e s

6 3 0 .4 3 2

6 2 5 .0 2 6

R e c e i ta P a tr i m o n i a l

9 7 1 .4 4 1

7 4 6 .2 9 8

R e c e i ta In d u s tr i a l
R e c e i ta d e S e r v i ç o s

1 .6 1 9

2 .5 4 3

7 6 .2 4 5

9 6 .9 4 7

T r a n s fe r ê n c i a s C o r r e n te s

6 .6 9 6 .9 7 8

6 .5 8 8 .0 2 6

O u tr a s R e c e i ta s C o r r e n te s

1 .7 0 7 .2 2 0

1 .9 9 3 .5 1 1

2 .7
1 .4
2
1
5
2
2 .3
2 .3

1 .0 1 2
7 1 7
1 5
8 3
1 9 5

.0
.9
.3
.0
.6

2 .3 4 0
2 .3 4 0
1 4
2 .0 0 9
2 1
4
2 5 3
3
3 4

.7
.7
.8
.6
.0
.0
.2
.6
.2

R e c e it a s d e C a p it a l
O p e r a ç õ e s d e C r é d i to
A lie n a ç ã o d e B e n s
A m o r ti z a ç ã o d e E m p r é s ti m o s
T r a n s fe r ê n c i a s d e C a p i ta l
O u tr a s R e c e i ta s d e C a p i ta l
In t r a - o r ç a m e n t á r ia s
R e c e it a s C o r r e n t e s
R e c e i ta T r i b u tá r i a
R e c e i ta d e C o n tr i b u i ç õ e s
R e c e i ta P a tr i m o n i a l
R e c e i ta In d u s tr i a l
R e c e i ta d e S e r v i ç o s
T r a n s fe r ê n c i a s C o r r e n te s
O u tr a s R e c e i ta s C o r r e n te s
R e c e it a s d e C a p it a l
TO TA L
F o n te : F IN C O N

0
5
5
2
9
6
4
4
1
1 .9 9
2
1
2 6

0
9
0
6
6
8
0
0
3
2
3
0
0
3
3 5

.6
.3
.2
.1
.0
.8
.5
.5
.7
.9
.1
.9
.5
.9
.1

6
9
0
5
7
3
2
2
8
9
9
2
5
2
6

8
4
5
7
6
8
3
3
1
3
5
2
0
0
0
0
2 3 .5 1 2 .5 9 7

2 1 .7 4 9 .1

0
3
2
8
2
5
0
0
5
8
2
0
2
2
7

8
2
2
0
5
0
7
7
7
8
5
8
4
6
8
0
2 6
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A fls. 438, a CAD apresenta as maiores receitas apuradas no exercício,
a saber: os principais tributos municipais (ISS, IPTU, ITBI, IRRF e TCDL); as
transferências de recursos do Fundeb e das cotas-parte do ICMS, IPVA e do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM); a receita de contribuição previdenciária
suplementar, prevista na Lei nº 5.300/2011 (Plano de Capitalização do Funprevi),
no montante de R$ 1.182.698.000,00; e, por fim, as receitas de dívida ativa do
IPTU (principal e multas e juros de mora) que, em 2013, somaram R$
918.226.000,00, decorrentes do Programa de Pagamento Incentivado – PPI.
Após analisar a evolução da Receita do Município no período de 2009
a 2013, considerando os valores de 2013 fixos e atualizando os dos anos anteriores
com base no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) médio do
período, a CAD conclui que:
- as Receitas Correntes estão em processo de crescimento real, com
um acréscimo de 5,18%, já descontada a inflação, entre os anos de 2012 e 2013.
No entanto, a taxa de crescimento real vem diminuindo gradativamente ao longo
dos exercícios em análise.
- as Receitas de Capital evidenciam comportamento irregular ao
longo dos anos, em função da captação de novos recursos por meio de operações
de crédito, alienação de bens e transferências de capital. Nos anos de 2010 e 2011
houve o recebimento da 1ª e da 2ª parcelas do Contrato BIRD nº 7.942-BR, com
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vista à reestruturação da dívida renegociada com a União, no montante de
R$ 958.764.000,00 e de R$ 885.975.000,00, respectivamente.

R$ Bilhões

Evolução das Receitas Correntes (2009-2013)

Evolução das Receitas de Capital (2009-2013)
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- a arrecadação de impostos (IPTU, ITBI, ISS e IRRF) e taxas no
exercício de 2013 teve crescimento real de 4,65%, mantendo a tendência observada
nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, a receita tributária cresceu 31,76% acima da
inflação.

R $ mil

2009

2010

2011

2012

2013

5.994.622

6.509.227

7.108.598

7.610.520

7.986.061

IPTU

1.597.117

1.708.246

1.708.901

1.722.618

1.844.205

ITBI

486.886

591.110

660.635

790.955

786.924

ISS

3.472.890

3.786.921

4.179.302

4.557.348

4.805.981

IRRF

437.729

422.950

559.760

539.599

548.951

Taxas
TOTAL

349.262

356.036

359.533

377.112

372.855

6.343.884

6.865.263

7.468.132

7.987.632

8.358.916

Impostos

Fonte: Contas de Ges tão 2013 e Cálculos SGCE/CAD
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- a Receita Patrimonial, composta por receitas imobiliárias, de
aplicações financeiras, de concessões e permissões e outras, teve uma participação
de 3,70% no total das Receitas Correntes e de 3,53% sobre a receita total
arrecadada em 2013.
- a receita de aplicação financeira da Administração Direta,
considerados os valores de 2013 fixos e atualizados os valores dos anos anteriores
com base no IPCA-E médio do período, somaram R$ 372.821.000,00 em 2013 e
decresceram 33,93%, em termos reais, no período 2012-2013. A redução decorre
da utilização de parte do saldo acumulado, notadamente dos recursos do Tesouro
Ordinários Não Vinculados.
O saldo das aplicações financeiras em 2013, constante no Balanço
Patrimonial da Administração Direta, decresceu 9,08% quando comparado ao
montante do exercício anterior, atualizado a valores de 2013.

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 45
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
- a evolução da receita de aplicações financeiras dos recursos do
Funprevi no período de 2009 a 2013, considerando os valores atualizados para
2013 tem o seguinte perfil:

R$ Milhões

Evolução da Receita de Aplicação Financeira FUNPREVI (2009-2013)

250,0
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Constata-se a expressiva redução desses rendimentos nos últimos
anos, finalizando 2013 com uma receita de R$ 50.645.000,00. Essas reduções são
fruto da utilização do estoque dos investimentos (R$ 311.082.000,00 em 2013)
para fazer frente ao desequilíbrio financeiro do Fundo, combinada com a redução
da taxa de rentabilidade obtida pelos ativos do Funprevi, conforme comentado pela
CAD a fls. 499-501 do presente processo.
- as Transferências Correntes tiveram uma participação de 31,79%
no total das Receitas Correntes e de 30,31% sobre a receita total arrecadada em
2013;
- a participação da cota-parte do ICMS na receita orçamentária
total do Município foi de 8,19% em 2013, próximo ao de 8,09% verificado no
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exercício anterior.
O gráfico a seguir demonstra a evolução da cota-parte do ICMS,
líquida das deduções para formação do Fundeb, com os valores de 2013 mantidos
fixos e atualizando-se os anos anteriores com base no IPCA-E médio do período:

R$ Bilhões

Evolução da Receita da Cota-Parte ICMS Líquida
(2009-2013)
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No exercício, foi apurado crescimento real de 5,42% na transferência
de ICMS ao Município, líquida da participação para a formação do Fundeb,
tingindo a cifra de R$ 1.782.147.000,00. A CAD aponta o decréscimo de 1,6% do
Índice de Participação do Município – IPM 201316, em relação ao de 2012.
Em inspeção na SMF, a equipe da CAD consultou a Assessoria de
Receitas Transferidas sobre a situação geral da transferência do ICMS e constatou
16 O Estado do Rio de Janeiro publica, anualmente, o Índice de Participação dos Municípios – IPM utilizado para
rateio dos 25% da arrecadação do ICMS que caberão aos municípios. Em 2013, o IPM do Município do Rio de
Janeiro foi de 28,047, enquanto o IPM de 2012 foi de 28,502.
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que, quanto à parcela (1/4) repartida com base no disposto na Lei Estadual, o
Município do Rio de Janeiro só está recebendo créditos da parte correspondente ao
critério de conservação ambiental.
A Jurisdicionada informou que o impacto desfavorável na arrecadação
da cota-parte do ICMS em face da não inclusão do Município do Rio de Janeiro na
Região Metropolitana do Anexo da Lei Estadual nº 2.664/96 é de cerca de R$ 173
milhões ao ano. Acrescenta-se que a estimativa das parcelas pretéritas de janeiro de
1997 a dezembro de 2013 totaliza o montante de R$ 1.999.000.000,00, em valor
atualizado pelo IPCA-E.
- as transferências correntes do Sistema Único de Saúde - SUS para
o Município do Rio de Janeiro somaram R$ 1.385.616.000,00 no exercício,
caracterizando um leve acréscimo, em valores constantes, de 0,82% em
comparação com 2012.

ATENÇÃO BÁSICA
MÉDIAE ALTACOMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR
VIGILÂNCIAEMSAÚDE
ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA
GESTÃO DO SUS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DO SUS

2012
286.180
989.263
47.746
50.335
822
1.374.346

2013
306.942
975.417
59.810
42.018
1.428
1.385.616

Var. Abs.
20.762
(13.846)
12.064
(8.317)
606
11.269

R$ mil
Var. %
7,25%
-1,40%
25,27%
-16,52%
73,75%
0,82%

O gráfico a seguir retrata as transferências efetuadas pelos Fundos
Nacional e Estadual de Saúde ao Município do Rio de Janeiro, considerando os
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valores de 2013 fixos e os dos anos anteriores atualizados com base no IPCA-E
médio do período.

R$ Bilhões

Evolução da Receita das Transferências do SUS
(2009-2013)
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- as transferências líquidas do Fundeb17 evoluíram da seguinte
forma, em valores constantes de 2013:

17 O Fundeb é um Fundo de natureza contábil, instituído pela Emenda Constitucional n.º 53, de 19 de dezembro de
2006 e regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro do mesmo ano, convertida na Lei nº 11.494
em 20/06/2007. Sua implantação foi iniciada em 1º de janeiro de 2007, e ocorreu de forma gradual até 2009, quando
o Fundo passou a contemplar todo o universo de alunos da educação básica pública presencial e os percentuais de
receitas que o compõem alcançaram o patamar de 20% de contribuição.
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R$ Bilhões

Evolução da Receita das Transferências do FUNDEB
(2009-2013)
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Em 2013, a receita de transferências de recursos do Fundeb montou a
R$ 2.017.283.000,00, representando um acréscimo de 12,67%, em relação ao
exercício de 2012, em valores constantes.
Desse valor, R$ 621.690.000,00 referem-se à participação do
Município para a formação do Fundeb; o restante, R$ 1.395.594.000,00, representa
o ganho do Município, em função do número de alunos matriculados nas escolas
municipais.
O subitem 4.3 trata mais detalhadamente do FUNDEB e da aplicação
dos seus recursos.
- Em 2013, as transferências dos royalties do petróleo totalizaram a
quantia de R$ 221.226.000,00. Descontada a inflação, verifica-se um decréscimo
real de 5,54% em relação ao exercício anterior. Não é demais relembrar que, na
introdução ao Parecer Prévio às Contas de Governo do exercício de 2012, o
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Relator, eminente Conselheiro Jair Lins Netto, apresentou um minucioso estudo
sobre as então anunciadas mudanças na sistemática de distribuição dos royalties do
petróleo e sua repercussão negativa sobre a receita dos estados e municípios. Suas
ricas observações continuam perfeitamente válidas hoje, o que se confirma com o
decréscimo constatado, independentemente de quaisquer outros fatores.
Entre esses outros fatores, destaca-se a crise financeira internacional
iniciada em 2008, que causou a queda abrupta do preço do barril de petróleo. No
ano de 2009, iniciou-se o processo de retomada dos níveis de preço; em 2013, o
preço do barril de petróleo ficou estável e no mesmo patamar do exercício anterior,
encerrando o ano cotado a US$ 110,9318.
A evolução das transferências nos últimos 5 anos é apresentada no
gráfico a seguir:
Evolução da Receita dos Royalties
(2009-2013)

R$ Milhões
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18 Fonte: Petrobrás.
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- a Receita Corrente Líquida – RCL constitui um importante
parâmetro da racionalização das despesas, uma vez que a Lei de Responsabilidade
Fiscal enfatiza o controle e a contenção dos gastos. Assim, quanto mais cresce a
Receita Corrente Líquida, mais se poderá expandir o valor das despesas que estão a
ela referenciadas.
No exercício de 2013, a Receita Corrente Líquida atingiu o montante
de R$ 17.970.302.000,00, representando um crescimento real da ordem de 5,5%.
Ilustra-se, a seguir, a evolução da Receita Corrente Líquida de 2009 a
2013:

R$ Bilhões

Evolução da Receita Receita Corrente Líquida
(2009-2013)
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1.012.008.000,00, da seguinte forma:

2011
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R $ m il
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Comparadas com as do exercício financeiro de 2012, as receitas de
capital apresentaram um recuo de 14,92%, em termos reais. Observe-se o
diferencial de que, no exercício de 2012, houve o ingresso excepcional de R$
361.713.000,00, por conta do contrato de exclusividade de administração da folha
de pagamento dos servidores da Administração Direta, firmado com o Banco
Santander.
No exercício em análise, os recursos oriundos das operações de
crédito contratadas somaram R$ 717.932.000,00, com destaque para as liberações
do contrato com o BNDES referente ao BRT – Transcarioca, no total de R$
470.728.000,00.
O próximo gráfico demonstra a evolução das receitas de operação de
crédito nos últimos 5 exercícios:
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R$ bilhões
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R$ 195.625.000,00 em 2013. Destacaram-se os ingressos dos seguintes convênios:
- nº 0351547-11/2011, referente a obras de contenção de encostas em
área de risco (R$ 51.804.000,00);
- nº 0352726-00/2011, que trata da urbanização de assentamentos
precários no Morro da Providência (R$ 33.267.000,00); e
- nº 292743-38/2009, celebrado para a recuperação ambiental da Bacia
de Jacarepaguá (R$ 32.085.000,00).
Convém notar que o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/2000) veda a aplicação da receita proveniente da alienação
de bens e direitos que integram o patrimônio público, para o financiamento de
despesas correntes, salvo se for destinada, por lei, aos regimes de previdência
social, geral e próprio dos servidores públicos.
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Como demonstrado no Anexo 11 do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, os recursos de R$ 15.322.000,00, provenientes da alienação de
ativos realizados no exercício de 2013, foram integralmente aplicados em despesas
de capital, não havendo, portanto, saldo financeiro a aplicar. Constata-se que, no
exercício, a alienação de bens não financiou despesas correntes.
- a renúncia de receita é objeto do § 1º, do art. 14 da Lei
Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Compreende a
anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique
redução discriminada de tributo ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
A seguir, apresentam-se os quadros que ilustram a renúncia fiscal no
exercício de 2013 (ISS, IPTU e ITBI):
F u n d a m e n t a ç ã o L e g a l - IS S
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2 0 1 3 - R e a liz a d o - R $

L e i n º 1 .9 4 0 /1 9 9 2 r e v o g a d a p e l a L e i n º 5 .5 5 3 /2 0 1 3

In c e n ti v o F i s c a l

L e i n º 2 .9 2 3 /1 9 9 9

R e d u ç ã o d e B a s e d e C á lc u lo

1 .8 0 6 .5 4 5

L e i n º 3 .4 6 8 /2 0 0 2

R e d u ç ã o d e B a s e d e C á lc u lo

7 .3 9 9 .1 3 6

R e d u ç ã o d e B a s e d e C á lc u lo

1 .0 3 9 .8 1 6

L e i n º 3 .8 6 7 /2 0 0 4
L e i n º 4 .4 5 4 /2 0 0 6

R e d u ç ã o d e B a s e d e C á lc u lo

L e i n º 4 .3 7 2 /2 0 0 6 e L e i n º 5 .1 3 3 /2 0 0 9

In c e n ti v o F i s c a l

2 9 .7 1 0 .0 6 9

9 5 1 .9 0 0

L e i n º 5 .1 0 6 /2 0 0 9

R e d u ç ã o d e A l íq u o ta

5 .0 5 2 .3 5 6

L e i n º 5 .0 4 4 /2 0 0 9

Is e n ç ã o /R e d u ç ã o d e A l íq u o ta

1 .6 4 2 .0 0 0

L e i n º 5 .2 2 3 /2 0 1 0 - E m p r e s a s d e ô n i b u s

R e d u ç ã o d e A l íq u o ta

L e i 3 .8 9 5 /2 0 0 5 e L e i 5 .2 3 0 /2 0 1 0

R e d u ç ã o d e A l íq u o ta

L e i n º 5 .1 2 8 /2 0 0 9 - P o r to M a r a v i l h a e L e i n º 5 .5 4 6 /2 0 1 2 .

Is e n ç ã o /R e d u ç ã o d e A l íq u o ta

5 2 .8 2 2 .6 0 1
2 .5 8 1 .6 5 2
2 3 .9 8 9 .3 5 6

L e i n º 5 .3 4 4 /2 0 1 1

R e d u ç ã o d e A l íq u o ta

1 .6 6 5 .4 5 8

L e i n º 5 .0 6 5 /2 0 0 9

Is e n ç ã o

5 .9 0 7 .9 8 2

L e i n º 5 .4 7 6 /2 0 1 2 - A s s o c i a ç õ e s D e s p o r ti v a s

R e m is s ã o

L e i n º 5 .5 8 8 /2 0 1 3

R e d u ç ã o d e A l íq u o ta
T o ta l

F o n te : S M F /C o o r d e n a d o r i a d o IS S

8 .0 0 0 .0 0 0
1 .1 3 3 .5 4 7
1 4 3 .7 0 2 .4 1 9

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 55
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
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Fundamentação Legal - ITBI
Le i nº 1.364/1988 - CEH AB

Modalidade

2013 - Realizado - R$

Is enção

640.472

Le i nº 2.277/1994 alterada pela Lei nº 3.335/2001 - Program a Baixa R enda Is enção

18.996.490

Le i nº 5.065/2009 - Minha Cas a Minha Vida

Is enção/R edução de Bas e de Cálculo

27.934.199

Le i nº 5.128/2009 - Porto Maravilha

Is enção

Le i nº 5.230/2010 - Copa do Mun do e Jogos Olím picos

Is enção

Total

47.571.161

Fo nte: SMF/Coordenadoria do ITBI

O Anexo de Metas Fiscais da LDO 2013, atualizado pela Lei
5.551/2013 – LOA 2013, apresenta (Demonstrativo VII – Estimativa e
Compensação da Renúncia de Receita) a descrição das renúncias de receita
recentes e a previsão de concessão de novas renúncias, com suas respectivas
estimativas de impacto financeiro. Ressalta-se que na coluna “Compensação”
consta a informação “n/a” (não aplicável) em todas as renúncias, presumindo-se
que não houve previsão de compensação para nenhuma renúncia.
A interpretação literal do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
permite aferir que não há impedimento para concessão de renúncias de receita de
natureza tributária; todavia, em obediência ao equilíbrio das contas públicas, exigese (1) que os impactos financeiros sejam considerados na estimativa de receita na
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Lei Orçamentária e que as mesmas não afetem as metas de resultados fiscais ou (2)
que sejam adotadas medidas de compensação. Assim, das duas alternativas, pelo
menos uma deve ser cumprida pelo ente federativo.
O quadro a seguir demonstra uma análise das renúncias fiscais como
percentual das arrecadações da Receita Tributária no exercício de 2013.

Tributos

Arre c a da ç ã o
2013

R$ m il
Re núnc ia Fis c a l
Va lor
%

ISS

4 .8 0 5 .9 8 1

1 4 3 .7 0 2

2 ,9 9 %

IPTU /TC D L

2 .1 2 2 .3 1 9

4 6 8 .2 0 7

2 2 ,0 6 %

ITBI

7 8 6 .9 2 4

4 7 .5 7 1

6 ,0 5 %

D e m a is Trib u to s

6 4 3 .6 9 3

Tota l

8 .3 5 8 .9 1 6

6 5 9 .4 8 1

0 ,0 0 %
7 ,8 9 %

Fo n te : FIN C ON /SMF

Como se constata, o total das receitas renunciadas no período em
análise, de R$ 659.481.000,00, corresponde a 7,89% da arrecadação das receitas
tributárias, no valor de R$ 8.358.916.000,00.

A rubrica que exige cautela e

atenção é o IPTU/ TCDL (Imposto Predial e Territorial Urbano - Taxa de Coleta
Domiciliar de Lixo), uma vez que sua renúncia fiscal corresponde a 22% das
receitas arrecadadas.
O quadro a seguir compara o montante renunciado sobre o lançamento
ordinário anual, evidenciando que, no ano de 2013, houve renúncia de 18,97% do
lançamento de IPTU e TCDL.
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R$ m il
De s c riç ã o
L a n ça m e n to Ord in á rio IP TU /TC D L 2 0 1 3
R e n ú n cia d e R e ce ita s IP TU /TC D L R e a liza d a s 2 0 1 3
Re la ç ã o Re núnc ia x La nç a m e nto

Va lor
2 .4 6 7 .5 9 2
4 6 8 .2 0 7
1 8 ,9 7 %

Fo n te : SMF/C o o rd e n a d o ria d o IP TU

Durante inspeção na Secretaria Municipal de Fazenda, em março de
2014, foi verificada a legalidade das concessões de renúncia de receitas efetivadas
pelo Município do Rio de Janeiro, constatando-se as seguintes fragilidades:
- possível remissão indevida de Créditos Tributários;
- ausência de motivação em atos não discricionários em pedido de
benefício fiscal analisados pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade;
- tempo excessivo para decisão final em pedidos de benefícios fiscais;
- ausência de implantação de renúncia fiscal em pedido de benefício
fiscal deferido;
- possíveis casos de manutenção indevida de benefício fiscal de caráter
não geral (pessoal), ocasionados pela identificação no cadastro de óbitos do
Previrio, de contribuintes beneficiários de renúncia;
- possíveis casos de manutenção indevida de benefício fiscal de
“aposentados ou pensionistas com renda mensal de até 2 salários mínimos”. Tal
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conclusão resulta da identificação de contribuintes com remuneração mensal de
trabalho assalariado, acima do permitido, o que contraria os dispositivos legais de
concessão do benefício (inciso XXIII, art. 61 da Lei nº 691/84 e Decreto nº 12.120
de 1993).
2.6.6 DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA.
No

exercício

de

2013,

os

gastos

correntes

somaram

R$ 18.445.928.000,00 e os de capital, R$ 3.371.405.000,00, equivalendo a 85% e
15%, respectivamente, do total das despesas empenhadas. Essas despesas se
apresentaram como segue:

Despesa
Autorizada

R$ mil
Despesa
Empenhada

Despesa Total
19.056.855

18.445.928

Pessoal e Encargos Sociais

10.466.904

10.340.206

Outras Despesas Correntes

8.000.356

7.555.331

Despesas Correntes

Juros e Encargos da Dívida
Despesas de Capital

589.595

550.391

4.419.642

3.371.405

3.950.669

2.810.366

Amortização da Dívida

306.606

362.194

Inversões Financeiras

162.367

198.845

Investimentos

Reserva de Contingência
TOTAL

36.099

0

23.512.597

21.817.333

Fonte: Contas de Gestão 2013

As Despesas Correntes representaram o maior volume de gastos do
governo, com maior relevância para os gastos com pessoal (47,39% do total das
despesas empenhadas) e para as outras despesas correntes (34,63% do total das
despesas empenhadas).
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Ao longo dos últimos 5 exercícios, destacam-se o crescimento
apresentado pela Despesa Total e as variações das Despesas de Capital:

Despesa Corrente
Despesa de Capital
Despesa Total

Verifica-se que as despesas empenhadas em 2013 foram 1,45%
inferiores às de 2012, atualizadas pelo IPCA-E.
Em termos de categoria econômica, as despesas correntes
apresentaram crescimento de 1,7%, contra uma redução de 15,8% nas despesas de
capital, em função do decréscimo de 20,32% no Grupo de Natureza de Despesa
“Investimentos”.
Em termos percentuais, as despesas correntes em 2013 ficaram assim
distribuídas:
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Despesas Correntes Total

Despesa
Empenhada

Pessoal e
Encargos
Sociais
56,1%

Juros e
Encargos da
Dívida
3,0%

R$ mil
%

Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes

10.340.206

56,1%

7.555.331

41,0%

Juros e Encargos da Dívida

550.391

3,0%

18.445.928

100%

TOTAL

Outras
Despesas
Correntes
41,0%

Fonte: Contas de Gestão 2013

Em termos percentuais, as despesas de capital ficaram distribuídas
conforme ilustrado a seguir, destacando-se que 83,4% do total se referem a
Investimentos (contra 88% em 2012) e 10,7% à amortização da dívida, (contra
7,4% em 2012):

Despesas de Capital Total

R$ mil
Despesa
Empenhada

%

Amortização
da Dívida
10,7%

Inversões
Financeiras
5,9%

Despesas de Capital
2.810.366

83,4%

Am ortização da Dívida

362.194

10,7%

Inversões Financeiras

198.845

5,9%

3.371.405

100%

Investim entos

TOTAL
Fonte: Contas de Gestão 2013

Investim entos
83,4%

É demonstrada a seguir, a evolução dos investimentos do Município
do Rio de Janeiro, de 2009 a 2013, tendo-se como fixos os valores de 2013 e
atualizados os dos anos anteriores, pelo IPCA-E médio do período.
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R$ Bilhões

Evolução dos Investimentos (2009-2013)

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2009

2010

2011

2012

2013

A redução de 15,8% nas despesas de Capital em relação ao ano
anterior tem como principal causa a redução no Grupo de Natureza de Despesa
“Investimentos” ("Obras e Instalações"), que apresentou diminuição de R$ 463
milhões, em valores absolutos.
A seguir, o Investimento realizado em 2013 está discriminado por
fonte de recurso, demonstrando que parte da despesa (cerca de 39% do total
investido) foi realizada com recursos próprios do Município.
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R$ mil

Despesa

Fonte

Empenhada
1.060.618

ORDINÁRIOS NÃOVINCULADOS

(%)
37,74%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS REALIZADAS

810.159

28,83%

ORDINÁRIOS NÃOVINCULADOS - CONTRAPARTIDADE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

348.920

12,42%

DEMAIS FONTES
CONVÊNIOS REALIZADOS

166.707

5,93%

164.714
147.733

5,86%
5,26%

SALÁRIOEDUCAÇÃO

64.587

2,30%

ORDINÁRIOS NÃOVINCULADOS - Exercícios Anteriores

23.993

0,85%

SALÁRIOEDUCAÇÃO - Exercícios Anteriores

13.614

0,48%

9.320

0,33%

CONTRAPARTIDA- REGULARIZAÇÃODE OBRAS

ORDINÁRIOS NÃOVINCULADOS - CONTRAPARTIDADE CONVÊNIOS
Total geral

2.810.366 100,00%

Fonte: Contas de Gestão 2013

2.6.7 DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

D e s p e s a s T o ta is p o r Ó r g ã o s
S e c re ta ria M u n ic ip a l d e
E duc a ç ã o

2 2 ,4 %

1 7 ,8 %

S e c re ta ria M u n ic ip a l d e S a ú d e
e D e fe s a C iv il

8 ,2 %

S e c re ta ria M u n ic ip a l d a C a s a
C iv il

6 ,3 %

S e c re ta ria M u n ic ip a l d e O b ra s

1 8 ,3 %

E n c a rg o s G e ra is d o M u n ic íp io

S e c re ta ria M u n ic ip a l d e
C o n s e rv a ç ã o e S e rv iç o s
P ú b li c o s
D e m a is

1 0 ,1 %
1 6 ,9 %
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Juntas, as Secretarias Municipais de Educação, de Saúde, da Casa
Civil e de Obras executaram 67,74% de toda a despesa empenhada em 2013,
mantendo-se a tendência dos exercícios anteriores:

De s pe s a

Ó rgã o
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d e E d u c a ç ã o
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d e S a ú d e e D e fe s a C i vi l
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d a C a s a C i vi l
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d e O b r a s
E n c a rg o s G e ra i s d o M u n i c íp i o
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d e C o n s e rva ç ã o e S e rvi ç o s P ú b l i c o s
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d o H a b i ta ç ã o
C â m a ra M u n i c i p a l d o R i o d e J a n e i r o
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d e As s i s tê n c i a S o c i a l
S e c r e ta ri a E s p e c i a l d a O r d e m P ú b l i c a
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d e T r a n s p o r te s
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d e C u l tu ra
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d e F a ze n d a
G a b i n e te d o P re fe i to
T r i b u n a l d e C o n ta s d o M u n i c íp i o d o R i o d e J a n e i ro
S e c r e ta ri a E s p e c i a l d e T u r i s m o
P ro c u r a d o r i a G e ra l d o M u n i c íp i o d o R i o d e J a n e i ro
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d e M e i o Am b i e n te
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d e E s p o rte s e L a ze r
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d e U rb a n i s m o
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d e Ad m i n i s tra ç ã o
S e c r e ta ri a E s p e c i a l d o E n ve l h e c i m e n to S a u d á ve l e Q u a l i d a d e d e Vi d a
C o n tr o l a d o ri a G e r a l d o M u n i c íp i o
S e c r e ta ri a E s p e c i a l d e C i ê n c i a e T e c n o l o g i a
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d e G o ve rn o
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d a P e s s o a c o m D e fi c i ê n c i a
S e c r e ta ri a M u n i c i p a l d o T r a b a l h o e E m p r e g o
S e c r e ta ri a E s p e c i a l d e P r o m o ç ã o e D e fe s a d o s An i m a i s
S e c r e ta ri a E s p e c i a l d e D e s e n vo l vi m e n to E c o n ô m i c o S o l i d á ri o
S e c r e ta ri a E s p e c i a l d e P o l i ti c a s p a r a a s M u l h e re s - S P M -R IO
S e c r e ta ri a E xtra o r d i n á r i a d e D e s e n vo l vi m e n to
S e c r e ta ri a E s p e c i a l d e Ab a s te c i m e n to e S e g u ra n c a Al i m e n ta r - S E AB

T ota l
F o n te : C o n ta s d e G e s tã o 2 0 1 3

R $ m il
De s pe s a
Em p e n h a d a
4 .8 9 4 .8 4 3
3 .9 8 4 .0 0 1
3 .6 8 8 .3 8 8
2 .2 1 2 .4 2 8
1 .9 6 8 .2 3 2
1 .7 9 5 .1 7 8
4 7 3 .2 8 8
3 7 6 .1 6 8
3 5 3 .3 0 4
3 4 5 .1 5 3
2 5 6 .2 5 6
2 3 4 .2 9 0
2 1 7 .6 4 9
2 0 9 .4 0 9
1 6 4 .6 5 0
1 1 8 .8 8 0
1 0 4 .4 2 4
9 7 .6 0 5
5 4 .8 5 3
5 2 .7 3 1
5 0 .5 9 9
4 0 .1 6 2
3 7 .4 1 1
2 6 .5 7 4
1 6 .8 2 0
1 6 .8 0 8
1 3 .1 0 2
5 .3 5 8
3 .0 5 7
2 .0 1 9
1 .8 9 6
1 .7 9 6
2 1 .8 1 7 .3 3 3
1 9 .4 7 6 .0 3 2 .3 3 6

O quadro abaixo diz respeito aos 3 órgãos que mais realizaram
despesas neste grupo, e seus principais projetos/atividades:
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R$ m il
Órgão

Projeto / Atvidade

Secretaria Municipal de Obras
INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS TRANSCARIOCA

Despesa
Empenhada

Despesa
Liquidada

% Liquidado

908.178

907.258

100%

INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS TRANSOLIMPICA

244.173

197.484

81%

INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016

94.635

85.405

90%

INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS TRANSOESTE

26.242

17.301

66%

1.378

1.198

87%

REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM
EM DIVERSOS LOGRADOUROS

87.161

81.113

93%

URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS

17.844

17.844

100%

ASFALTO LISO - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS

IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL
Demais SMO
Total SMO

15

-

683.343

633.735

2.062.969

1.941.340

0%
93%
94%

Secretaria Municipal do Habitação
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

314.242

282.131

PAC- URBANIZACAO

67.983

39.635

58%

URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III

20.803

20.803

100%

9.065

7.909

87%

ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III
Demais SMH
Total SMH

Secretaria Municipal de Educação
OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO
INFANTIL
OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO
CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

90%

94%

9.787

9.187

421.880

359.664

85%

57.802

41.508

72%

29.538

25.190

85%

2.526

2.526

100%
100%

7.434

7.434

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE
ENSINO

20.090

10.896

54%

DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA

17.255

7.625

44%

34.715

27.063

169.361

122.241

Demais SME
Total SME
Participação % no Total Global dos Investimentos

78%
72%

94,44%

Fonte: Contas de Gestão 2013

Observe-se que:
- o conjunto SMO, SMH e SME respondeu por 94,44% do total das
despesas de investimento executadas pelo Município.
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A Secretaria Municipal de Obras foi responsável pelas diversas
grandes intervenções viárias na Cidade do Rio de Janeiro, às quais este Relator se
refere na Introdução deste trabalho.
A Secretaria Municipal de Habitação foi o órgão executor das obras de
assentamento e reurbanização, inclusive daqueles ligados ao Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC e ao Programa de Urbanização de
Assentamentos Populares do Rio de Janeiro - Proap.
Por sua vez, a Secretaria Municipal de Educação realizou
investimentos principalmente na construção e reforma de escolas e na aquisição de
equipamentos.
2.6.8 DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO
A demonstração das despesas por função de governo atende ao que
determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu o art. 52, inciso II, alínea “c”.
O demonstrativo é publicado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO, como Anexo 2, de acordo com o modelo aprovado pela Portaria da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 637/2012.
O quadro seguinte representa uma síntese do Anexo II, e aponta a
dotação inicial, a dotação atualizada de cada Função e a respectiva realização ao
final do exercício.
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R$ mil
Função

Empenhada

Educação

4.895.105

Saúde

3.969.608

Urbanis m o

3.188.714

Previdência Social

2.848.339

Adm inis tração

1.892.150

Encargos Es peciais

1.102.379

As s is tência Social

706.412

Saneam ento

872.419

Habitação

467.568

Legis lativa

540.818

Segurança Publica

343.315

Trans porte

256.256

Cultura

252.046

Com ercio e Serviços

138.400

Ges tão Am biental

109.281

Judiciária
Des porto e Lazer
Ciência e Tecnologia

73.654
103.299
24.817

Indus tria

8.116

Trabalho

13.102

Direitos da Cidadania

11.534

Res erva de Contingência
Total Geral

0
21.817.333

Fonte: Contas de Ges tão 2013

A seguir, apresenta-se o percentual da despesa empenhada por
função de governo, em relação ao total dos gastos do Município:
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Segue-se a evolução dos gastos de algumas funções, no período de
2009 a 2013, com dados corrigidos pelo IPCA-E médio do período, mantendo-se o
valor de 2013 constante.

R$ Bilhões

R$ Bilhões

Função Educação
Despesa Empenhada

6,0

4,8

5,0

4,0

4,0

3,2

3,0

2,4

2,0

1,6

1,0

0,8

0,0

Função Saúde
Despesa Empenhada

0,0

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013
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R$ Bilhões

R$ Bilhões

Função Urbanismo
Despesa Empenhada

4,0

3,0

3,2

2,5

Função Previdência Social
Despesa Empenhada

2,0

2,4

1,5
1,6

1,0

0,8

0,5

0,0

0,0

2009
R$ Bilhões

2010

2011

2012

2013

2009
R$ Bilhões

Função Administração
Despesa Empenhada

2,4

3,0

2,0

2,5

1,6

2,0

1,2

1,5

0,8

1,0

0,4

0,5

0,0

0,0

2009
R$ Milhões

2010

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Função Encargos Especiais
Despesa Empenhada

2009
R$ Milhões

Função Saneamento
Despesa Empenhada

2010

2010

2011

2012

2013

Função Assistência Social
Despesa Empenhada

800

1000
800

600

600
400

400
200

200

0

0

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013
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Pode-se observar que:
- na função “Educação”, destaca-se o aumento dos gastos com o
Programa “Gestão Administrativa - Educação" em R$ 291 milhões, em sua
maioria, recursos próprios ordinários não vinculados;
- na função “Saúde”, sobressai o aumento dos gastos com os
Programas “Gestão Administrativa - Saúde", em R$ 121 milhões; e "Atendimento
Psicossocial", em R$ 111 milhões;

assim como a redução dos gastos com

"Infraestrutura e Gestão do SUS" (R$ 191 milhões) e com "Atenção Ambulatorial
Especializada e Hospitalar" (R$ 59 milhões);
- a redução apresentada na função “Urbanismo” deveu-se,
principalmente, à diminuição da despesa com a construção da via expressa
Transoeste, que passou de R$ 316.485.000,00 em 2012, para R$ 26.242.000,00 em
2013;
- o aumento apresentado na função “Saneamento” deveu-se a um
incremento nos gastos com o Programa “Controle de Enchentes” (R$ 323 milhões).

2.6.9 DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
A classificação orçamentária por Fontes de Recursos tem como
objetivo identificar as origens do financiamento dos gastos públicos.
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Trata-se de um mecanismo integrador entre a receita e a despesa, que
exerce duplo papel no processo orçamentário. Para a receita orçamentária, esse
código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de
determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa orçamentária, o mesmo
código identifica a origem dos recursos utilizados. Este mecanismo colabora com o
atendimento do parágrafo único do art. 8º e o inciso I do art. 50, da Lei de
Responsabilidade Fiscal.19
Há fontes de recursos com Destinação Vinculada, sujeitas às
formalidades legais específicas para Fundos Especiais, e outras que, apesar de
envolver, também, recursos com finalidade específica, não se sujeitam a tais
formalidades. As outras fontes que não possuem destinação vinculada são de
Destinação Ordinária,, segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP).

19

“Art. 8º [...]

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o
ingresso.”
“Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas
públicas observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou
despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;”
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R $ m il

FONTE DE RECURSO S
O R D IN ÁR IOS N ÃO VIN C U L AD OS
FU N D E B
C ON TR IB U IÇ ÃO P R E VID Ê N C IAR IA S U P L E ME N TAR
O R D IN ÁR IOS N ÃO VIN C U L AD OS - C ON TR IB U IÇ ÃO P R EVID E N C IÁR IA SU P L E ME N TAR
C ON TR IB U IÇ ÃO P R E VID E N C IÁR IA
ATE N Ç ÃO D E MÉD IA E AL TA C OMP L E XID AD E AMBU L ATOR IAL E H OS PITAL AR

EM P ENHADA
1 0 .4 7 5 .9 8 7
2 .0 3 8 .5 4 7
1 .1 8 2 .6 5 1
1 .1 8 2 .6 5 1
1 .0 8 2 .2 0 2
1 .0 8 1 .5 8 3

R EC EITA PR ÓP R IA D E AU TAR QU IAS, FU N D AÇ ÕE S E E MP R E SAS

9 3 8 .2 1 8

O PE R AÇ ÕE S D E C R ÉD ITO C ON TR ATU AIS R E AL IZAD AS
O R D IN ÁR IOS N ÃO VIN C U L AD OS - C ON TR IB U IÇ ÃO P R EVID E N C IÁR IA PATR ON AL

8 1 0 .1 5 9
6 0 2 .5 3 3

O R D IN ÁR IOS N ÃO VIN C U L AD OS - C ON TR AP AR TID A D E O PE R AÇ ÕE S D E C R ÉD ITO

3 4 8 .9 2 0

ATE N Ç ÃO B ÁS IC A
S AL ÁR IO E D U C AÇ ÃO
C ON VÊ N IOS R E AL IZAD OS

3 3 0 .7 0 7
2 0 6 .5 9 7
1 9 6 .8 1 2

R OYAL TIE S D O P E TR ÓL EO

1 8 8 .7 1 6

C OS IP

1 6 7 .1 0 4

C ON TR AP AR TID A - R E GU L AR IZAÇ ÃO D E O BR AS
MU L TAS P OR IN FR AÇ ÃO À L E GIS L AÇ ÃO D O TR ÂN S ITO

1 6 2 .6 8 7
1 5 5 .4 8 1

FU N D O D E ASS IS TÊ N C IA A S AÚ D E D O S ER VID O R
R ETOR N O D E E MP R É S TIMOS C ON C E D ID O S A S E R VID OR E S

1 3 1 .3 0 5
8 0 .3 2 1

ASS ISTÊN C IA FAR MAC Ê U TIC A

7 9 .6 5 5

TR AN S FE R Ê N C IA D O G OVE R N O FE D E R AL P AR A ME R E N D A E S C OL AR
VIGIL ÂN C IA E M S AÚ D E
C ON TR AP AR TID A PE U D AS VAR GE N S E OU TR AS - L EI C OMPL EMEN TAR 1 0 4 /2 0 0 9
O U TR AS

6 5 .0 8 7
4 9 .1 0 3
4 6 .4 4 6
3 6 .2 0 4

IN C E N TIVO A C U L TU R A
P R O GR AMA D IN H E IR O D IR E TO N A ES C OL A - TR AN SF. D O G OV. FE D . P AR A A ED U C AÇ ÃO
TR AN S F. D O FU N D O N AC . E E S T. D E AS S IS TÊ N C IA SO C IAL

3 4 .5 6 8
3 3 .1 1 1
3 1 .4 2 4

H ON OR ÁR IO S AD VO C ATÍC IOS

1 6 .5 8 8

IN S P EÇ ÃO S AN ITÁR IA
L IC E N C IAME N TO D E GR U P AME N TO D E ED IFIC AÇ Õ ES

1 3 .4 7 4
1 0 .9 5 2

O R D IN ÁR IOS N ÃO VIN C U L AD OS - C ON TR AP AR TID A D E C ON VÊ N IOS

1 0 .4 8 1

MU L TAS P OR IN FR AÇ ÃO À L E GIS L AÇ ÃO D A SAÚ D E

7 .6 4 8

MU L TAS P OR IN FR AÇ ÃO À L E GIS L AÇ ÃO D O MEIO-AMB IEN TE

6 .8 7 5

D OAÇ Õ ES

4 .8 9 9

O R D IN ÁR IOS N ÃO VIN C U L AD OS - FU N D O D E AS SIS TÊ N C IA A S AÚ D E D O S E R VID OR .
G ES TÃO D O S U S

2 .6 1 0
1 .0 9 8

P R O JO VE M U R BAN O - TR AN S FE R Ê N C IA D O GOVER N O FED ER AL P AR A A E D U C AÇ ÃO
IN VE S TIMEN TOS N A R E D E D E S ER VIÇ O S D E S AÚ D E
C ON VÊ N IOS OU TR AS FON TE S

1 .0 4 0
950
773

FU N D O E SP E C IAL D A C ÂMAR A MU N IC IP AL D O R IO D E JAN E IR O

648

C ON TR AP AR TID A D E C ON VÊ N IOS

293

C ON TR IB U IÇ ÃO D E IN TER VE N Ç ÃO N O D OMÍN IO E C ON Ô MIC O - C ID E
TOTAL

224
2 1 .8 1 7 .3 3 3

Fo n te : C o n ta s d e Ge s tã o 2 0 1 3

A distribuição gráfica das principais despesas por fonte de recursos
demonstra que 5 fontes (Ordinários Não Vinculados; Fundeb; Ordinários Não
Vinculados-Contribuição Previdenciária Suplementar, Código 16520; Contribuição
20 A Fonte Ordinários Não Vinculados – Contribuição Previdenciária Suplementar (Código 165), com 3,7%, se refere
às despesas de diversos órgãos municipais com o recolhimento da Contribuição suplementar, que é vertida para o
Fundo de Previdência, enquanto a Fonte Contribuição Previdenciária Suplementar (Código 265), também com 3,7%
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Previdenciária Suplementar, Código 265; Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar) foram responsáveis por 73,16% das despesas
empenhadas pelo Município.

ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS

FUNDEB

32,8%

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA
SUPLEMENTAR

50,0%
6,4%

ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA
SUPLEMENTAR
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR

3,7%
3,4%
3,7%

DEMAIS

Entre os gastos de outras fontes de recursos, cuja destinação deve
observar as vinculações estabelecidas em lei, encontram-se os do salário-educação
e os oriundos de aplicação de multas de trânsito.
O salário-educação é uma contribuição social21 que serve como fonte
adicional de recursos da educação, permitindo às três instâncias do Governo
investirem em ações que qualifiquem profissionais da educação e desestimulem a
evasão escolar. A contribuição é calculada com base na alíquota de 2,5% sobre o
valor total das remunerações pagas ou creditadas pelas empresas, a qualquer título,
representa as despesas do Fundo de Previdência com seus beneficiários, ou seja, o uso dos recursos oriundos dos
demais Órgãos Municipais.
21
prevista no art. 212, § 5º, da Constituição Federal, com alterações da Emenda Constitucional nº 53/2006.
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aos segurados empregados, ressalvadas as exceções legais, e é arrecadada,
fiscalizada e cobrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da
Fazenda (RFB/MF). Posteriormente, é repassada pelo Ministério da Educação a
Estados e Municípios.
O uso dos recursos do salário-educação deve observar o seguinte:
a) os recursos do salário-educação só podem ser aplicados no âmbito
da rede pública escolar do Município, e na etapa da educação básica; e
b) o art. 7º da Lei Federal nº 9.766/98 veda a destinação de recursos
do salário-educação para pagamento de pessoal.
Em 2013, o Município empenhou R$ 206.597.000,00 nas fontes do
Salário-educação22, em programas de trabalho da Secretaria Municipal de
Educação. O valor foi concentrado em Outras Despesas Correntes (R$
128.396.000,00) e em Investimentos (R$ 78.201.000,00), configurando a seguinte
composição percentual da despesa empenhada na fonte Salário - Educação no
exercício, por grupo de natureza de despesa:

22

Há duas fontes de recursos relativas ao Salário – Educação: A 107 que se refere ao uso da arrecadação do
exercício corrente e a 307 que se refere ao uso do saldo de exercício anterior (superávit incorporado ao orçamento).
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DESPESA EMPENHADA
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
2013

Investimentos
38%
Outras Despesas
Correntes
62%

De acordo com os dados colhidos em inspeção ordinária da CAD no
mês de março de 2014, a gestão administrativa e esportiva da Cidade das Crianças
Leonel Brizola, em Santa Cruz (10ª CRE), que oferta atividades físicas, esportivas
e de lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas portadoras
de deficiência foi providenciada através do Processo nº 07/10/004.027/2011.
Para tanto, foi

empenhado o total de R$ 5.323.000,00 em 2013,

exclusivamente na fonte de recursos do salário-educação. Conforme já comentado,
o projeto somente poderia abranger a educação básica pública. Através da análise
das prestações de contas do referido processo e dos respectivos relatórios de
atividades, a Equipe de Inspeção identificou que as atividades de lazer
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representaram 56,29% do total do uso do equipamento. No entendimento da CAD
(fls. 470), tal uso é incompatível com a finalidade do salário–educação.
Por

outro

lado,

eventos

ou

parcerias

firmadas

com

a

10ª Coordenadoria Regional de Educação - SME representaram apenas 2,11% do
uso total, conforme quadro a seguir:
AT E N D IM E N T O S
AT IVID AD E S
M ÊS

PO ST O

DE
OUT ROS

D E LAZE R
E N FE R M AG E M
14.177
7.135
743
JAN E IR O
8.024
6.095
940
FE VE R E IR O
8.532
4.412
1.010
M AR Ç O
11.359
5.731
1.292
AB R IL
13.738
4.369
1.254
M AIO
14.105
2.286
1.399
JU N H O
11.374
3.690
966
JU LH O
6.675
4.092
6.505
AG O S T O
11.177
8.262
1.104
SE T E M B R O
OUT UBRO
13.423
6.105
953
N O VE M B R O
16.644
12.961
641
D E ZE M B R O
129.228
65.138
16.807
T O T AIS
56,29%
28,37%
7,32%
(% )
Fonte s: R e latórios de D e se nv olv ime nto da G e stão

E VE N T O S O U P AR C ER IAS
T O T AIS
Açõe s conjuntas com a 10ª
OUT ROS
C R E /Iniciativ a da S M E
1.727
23.782
406
15.465
471
14.425
100
1.153
19.635
1.199
20.560
1.382
4.944
24.116
1.122
17.152
2.008
19.280
600
120
21.263
630
20
21.131
2.513
32.759
4.845
13.550 229.568
2,11%
5,90% 100,00%

A E quipe de Ins peç ão não c ons eguiu o relatório de outubro/2013

Observou-se também a utilização do equipamento por organizações
cujo público-alvo não corresponde àquele que deve ser atendido com os recursos
do salário-educação, além de entidades não pertencentes à Rede Municipal de
Ensino, tais como: Igreja Metodista Pentecostal Missionária, Assembléia de Deus
Fonte de Vida, Degase (Departamento-Geral de Ações Sócioeducativas, órgão
estadual) da Ilha do Governador, Associação de Moradores Mangueirinha etc.
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Sendo assim, a CAD conclui que não há elementos para considerar
integralmente adequada a alocação do salário-educação no contrato de gestão da
Cidade das Crianças.
Em inspeção conjunta da 3ª e 4ª Inspetorias-Gerais de Controle
Externo feita no exercício de 2013 (Processo nº 40/004.480/2013), motivada pelo
cálculo da aplicação mínima de 25% em Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino, foi analisada a execução do contrato de gestão da Vila Olímpica de
Honório Gurgel.
Embora a inspeção não incluísse o salário-educação nem o contrato de
construção da Vila Olímpica de Honório Gurgel, o conteúdo do Relatório de
Inspeção traz subsídios úteis para validar ou não o uso do salário-educação em
outro contrato, referente à implantação do equipamento.
O Processo nº 07/002.299/2010 tem por objeto a implantação da Vila
Olímpica de Honório Gurgel e do Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI)
situado na Rua Ururaí, s/nº.
A despesa de construção foi integralmente custeada com recursos do
salário-educação, cujo pagamento total foi de R$ 7.824.000,00 desde 2010. Em
2013, foi empenhado o total de R$ 850 mil.
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No relatório das Inspetorias Gerais consta que apenas 6% dos usuários
são alunos da Rede Municipal em horário escolar e 39% são alunos de escolas
públicas municipais, fora do horário escolar.
Tipos de Usuários
Usuários em geral do equipamento
Alunos da Rede Municipal como usuários em geral
Alunos da Rede Municipal durante a grade curricular

Total
3.541
1.364
225

Percentual
100%
39%
6%

Foi apurado, ainda, que embora a Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer tivesse informado que este equipamento atendia a 35 escolas da Rede
Municipal de Ensino, o efetivo atendimento era a 18 unidades; destas, somente 1
utiliza o equipamento em atividades curriculares como extensão do espaço escolar,
a Escola Municipal Karine Lorraine Chagas.
Também neste caso, a CAD conclui (fls. 472) que não há elementos
que permitam considerar integralmente adequada a alocação do salário-educação
na construção de Vila Olímpica, em vista da não exclusividade da utilização para a
rede municipal de ensino.
Passando à análise da utilização dos recursos oriundos de aplicação de
multas de trânsito, a CAD apresenta a composição percentual da despesa no
exercício de 2013 por grupo de natureza de despesa. O Município empenhou R$
155.481.000,00 nas fontes das Multas de Trânsito23. O valor foi concentrado em
23

Há duas fontes de recursos relativas às multas de trânsito: A 109 que se refere ao uso da arrecadação do exercício
corrente e a 309 que se refere ao uso do saldo de exercício anterior (superávit incorporado ao orçamento).
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Outras

Despesas

Correntes

(R$ 150.374.000,00)

e

pessoal

e

encargos

(R$ 4.979.000,00):

D E S PE S A E M PE N HA D A
M UL T A S D E T R Â N S IT O
Pessoal e
Encargo s
S o c ia is
3 ,2 0 %

In v e s tim e n to s
0 ,0 8 %

O u tra s
D esp esas
C o r re n te s
9 6 ,7 2 %

A despesa foi ordenada pelos seguintes Órgãos:
U N ID AD E O R Ç AM E N T ÁR IA
C ompanhia de E nge nharia de T ráfe go do R io de Jane iro
R e cursos sob a S upe rv isão da Se cre taria M unicipal de T ransporte s
G uarda M unicipal do R io de Jane iro
SE O P
T O T AL

R $ mil
129.089
13.117
12.874
402
155.481

Fonte: C ontas de Ges tão 2013

A aplicação da receita oriunda de multas de trânsito é regulamentada e
se limita à sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização
e educação de trânsito24.

24

Código Nacional de Trânsito, art. 320; Resolução Contran nº 191, de 16/02/2006 e Portaria Denatran nº 407, de
27/04/2011.
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A Lei Municipal nº 4.644, de 26 de setembro de 2007, estabelece que
o Poder Executivo é obrigado a aplicar em campanhas educativas de prevenção de
acidentes o percentual mínimo de 15 por cento do valor arrecadado com a
aplicação de multas de trânsito.
Segundo a lei, as campanhas deverão alcançar prioritariamente os
jovens, os motoristas recém-habilitados e aqueles que, envolvidos em qualquer tipo
de infração estejam obrigados a cursos de reciclagem e direção defensiva.
Em março de 2014, a equipe de inspeção da CAD solicitou à CET-Rio
e à Guarda Municipal (GM-Rio) a relação dos processos que representaram
empenho de despesa com uso de recursos das multas de trânsito, em campanhas
educativas de prevenção de acidentes.
Segundo a CET-Rio, a ação 4067 - Educação e Segurança no Trânsito
se enquadra em tal situação. Segundo o Plano Plurianual vigente na época, o
objetivo específico desta atividade era desenvolver a cidadania no trânsito,
promovendo campanhas, fóruns, seminários e interagindo com a população e a
sociedade em geral. O total empenhado na atividade é demonstrado a seguir:

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 80
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto

R$ mil
4067 - Educação e Segurança no Trânsito com Multas de
A) Trânsito
15.011
B) Arrecadação das Multas de Trânsito
148.979
Multas de Trânsito
1.833
Multas de Trânsito - Convênio com DETRAN
141.551
Multas de Trânsito - Reg.Nac.Infracoes de Trânsito
5.671
Dedução de Multas de Trânsito - Convênio
-76
C Percentual = A/B
10,08%
(Valor que deveria ser gasto, correspondente a 15% da arrecadação = R$ 22.347 mil)
Fonte: FINCON

Verifica-se que foi empenhado o montante de R$ 15.011.000,00.
Considerando que em 2013 a arrecadação da fonte Multas de Trânsito foi de
R$ 148.979.000,00, isso representa um percentual de 10,08% em campanhas
educativas de prevenção de acidentes, não atendendo, portanto, o disposto na Lei
4.644/2007.
2.6.10 DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

Despesa

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

R$ mil

Exceto Intra-orçamentárias
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - INFRAESTRUTURA URBANA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA
BENEFICIOS A DEPENDENTES
PROCESSAMENTO LEGISLATIVO
DEMAIS
Total Exceto Intra-orçamentárias
Intra-orçamentárias
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES
DEMAIS
Total Intra-orçamentárias
TOTAL
Fonte: Contas de Ges tão 2013

1.396.217
1.178.035
908.178
881.867
879.377
620.005
605.404
519.006
433.252
375.504
11.679.187
19.476.032

1.146.056
465.982
214.216
147.145
97.485
270.416
2.341.301
21.817.333
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA- Lei Federal n° 8.069/
90) estabelece como função do Estado assegurar alimentação de boa qualidade
nas escolas.
O quadro seguinte (com valores de 2013 fixos e os dos anos anteriores
atualizados pelo IPCA-E médio do período) apresenta a evolução total da despesa
na atividade e o gráfico, a participação de cada fonte de recurso no total, com a
ressalva de que o uso de recursos de convênios não está considerado, devido ao seu
baixo valor:

Participação % nos Gastos da Merenda
R $ mil

100%

2009
103.621

80%

2010
98.880
2011

60%
40%

108.543
20%

2012
106.618

0%
2009

2013
122.412

SALÁRIO EDUCAÇÃO

2010
CONVÊNIOS

2011

2012

TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR

De 2012 para 2013, houve aumento da despesa com merenda escolar,
de 14,81%. O Município não utiliza recursos do Tesouro (fonte 100 e/ou superávit
da fonte 100) no custeio desta atividade, desde 2008. Os gastos foram financiados
sobretudo por transferências (salário - educação e transferências para merenda do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE).
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A publicidade dos atos, programas e ações do governo municipal
visa o a garantir ao cidadão o conhecimento,

a participação e os benefícios

decorrentes.
O comparativo das despesas empenhadas na Atividade 2013 –
Publicidade e Propaganda, de 2009 a 2013 é apresentado a seguir, lembrando que
os valores de 2013 são fixos e os dos anos anteriores, atualizados pelo IPCA-E
médio do período:
R $ m il

Publicidade e Propaganda

2009

R$ Milhões

814

120,0
100,0

2010
4 4 .2 5 8
2011

80,0
60,0

1 0 0 .1 9 2
2012
4 9 .6 6 6

40,0
20,0
0,0

2013
7 9 .8 0 1

2009

2010

2011

2012

2013

A despesa empenhada em 2013 foi superior à de 2012 em 60,67%;
contudo, deve-se observar que, em 2012, havia restrição legal para os gastos em
publicidade, por força da legislação eleitoral.
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A grande variação a partir de 2010 deve-se à celebração de contratos
para a prestação de serviços de publicidade e propaganda para toda a
Administração Direta e Indireta, conforme resume o quadro a seguir:
R $ m il
F AV OR E C ID O
P P R P R OF IS S ION AIS
R E U N ID OS L T D A

DE

V AL OR
E MP E N H AD O

Ob jeto
P U B L IC ID AD E

O D IA C OM E R C IAL LT D A
E D IT OR A O D IA S .A.

S erviços publicitários para os órgãos e entidades
da A dministração direta e indireta do P oder
E xecutivo Municipal.
P restação de serviço de publicidade - publicação
de matéria legal
P restação de serviço de publicidade - publicação
de matéria legal

79.600
55
146

T o tal
F o n te: S AGOF

79.801

As atividades decorrentes de Emendas Legislativas apresentadas
pelos Senhores Vereadores e incluídas na Lei Orçamentária de 2013 resumem-se
como segue:
R $ m il

P ROJ ETO/ATIV IDADE/OP ERAÇÃO ES PECIAL

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO FINAL

S U B VE N C AO S OC IAL A AS SOC IAC AO E D U C AC ION AL E ASS IS TEN C IAL PR O-GR AC A E L - 1 4 4 9 7

800

-

S U B VE N C AO S OC IAL A FU N D AC AO U N IVE R S ITAR IA JOS E B ON IFAC IO EL - 1 87 7

800

-

S U B VE N C AO S OC IAL E M AP OIO A AR QU ID IOC ES E D O R IO D E JAN E IR O E L - 1 4 8 2 7

800

-

IMPL AN TAC AO D E MOB IL IAR IO U R BAN O E M PON TOS D E PAR AD A D O MOD AL ÈN IB U S E L - 1 4 7 9 6

800

-

GES TAO C OMPAR TIL H AD A D E AC OE S N O C AMP O D E P R OTE C AO E D E FE SA D O C ON SU MID OR EL - 1 4 7 6 9

800

-

IMPL AN TAC AO D E P ON TOS D E IL U MIN AC AO N A AP 1 E AP3 EL - 4 6 0 1

800

-

C OME MOR AC AO S E MAN AS, C AR N AVAL E R E VEIL L ON N AS I,XII,XIII,XIV,XV, XVIII, XIX,XXV,XXVI R A'S E L - 1 4 4 7 4

755

-

S U B VE N C AO S OC IAL AO IN S TITU TO C U L TU R AL C R AVO AL BIN E L - 4 5 6 8

600

-

S U B VE N C AO S OC IAL AO IN S TITU TO C U L TU R AL C R AVO AL BIN (E SP E C IAL ) E L - 4 5 7 3

400

-

S U B VE N C AO S OC IAL A AS SOC IAC AO B E N E FIC E N TE R IO C R IAN C A C ID AD A - ABR C C E L - 4 3 2 9

400

-

S U B VE N C AO S OC IAL AO L AR D E FR EI L U IZ E L - 1 4 7 5 2

400

-

U R B AN IZAC AO D A R U A R IO D A P R ATA - BAN GU XVII R .A. E L - 1 9 5 9

340

-

300
S U B VE N C AO S OC IAL AO GR E MIO R E C R E ATIVO B L OC O C AR N AVAL ES C O IN D E PE N D E N TE D O MOR R O D O P IN TO EL - 4 6 0268 5

-

OBR AS D E EL IMIN AC AO D E AL AGAMEN TO E M C AMP O GR AN D E - XVIII R .A - AP 5 E L - 4 6 0 5

285

-

IN STITU TO C U L TU R AL C R AVO AL BIN E L - 4 7 1 1

250

-

E XP AN S AO D A OFE R TA D E TR AN S P OR TE ES C OL AR E M C OMU N ID AD ES D E D IFIC IL AC E S SO EL - 1 3 7 7 2

250

-

H OS PITAL MU N IC IPAL S OU ZA AGU IAR EL - 4 5 9 8

200

-

H OS PITAL MU N IC IPAL MIGU EL C OU TO E L - 4 5 9 7

200

-

H OS PITAL MU N IC IPAL S AL GAD O FIL H O EL - 4 5 9 9

200

-

9 .6 0 5
1 9 .2 7 0

-

S U B VE N C AO S OC IAL A AS SOC IAC AO B R AS IL E IR A BE N E FIC EN TE D E R E AB IL ITAC AO - AB BR E L - 1 3 7 7 4

D EMAIS 1 1 2 AÇ ÕES
TOTAL
Fo n te : C o n ta s d e Ge s tã o 2 0 1 3

-
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Como se pode observar, uma prática recorrente das administrações
municipais manteve-se em 2013: das 132 emendas aprovadas, nenhuma foi
executada. Assim, todas foram canceladas.
A participação popular na elaboração do Projeto de Lei
Orçamentária deve seguir os ditames da Lei nº 3.189, de 23/03/2001, que dispõe
sobre a participação da comunidade no processo de elaboração, definição e
acompanhamento da execução do Plano Plurianual (PPA), das Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e do Orçamento Anual (LOA).
A Lei nº 5.494, de 24 de julho de 2012, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para 2013, estabelece, em seu art. 10, § 2º, VIII, que a Mensagem
que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária Anual, deverá ser acompanhada de
um demonstrativo dos projetos selecionados com a participação popular, através do
Orçamento Participativo.
O subitem 4.6 da Prestação de Contas de Governo do exercício de
2013, resumido no quadro abaixo, apresenta os principais projetos selecionados
mediante a participação popular:
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R$ mil
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A)Dotação

B)Empenhada

B/A %

% Físico
Exec.

CONSTRUCAO DE EDI NA COMUNIDADE DA MUZEMA ITANHANGA - 24 RA - AP-04

1.267

926

73,09%

100,00%

PRESIDENTE MEDICI RECONST. E RECUP. DAS
QUADRAS RA17 AP5 CRE 8

2.453

0

0,00%

0,00%

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA
NA RUA FERREIRA PONTES, ANDARAÍ-AP 2.2

0

0

0,00%

0,00%

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA
NA AV BENTO RIBEIRO DANTAS, MARE AP 3.1

0

0

0,00%

0,00%

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA
NA AV ENG. SOUZA FILHO, ITANHANGA, AP 4

0

0

0,00%

0,00%

OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ANDARAI
- ANDARAI - AP- 2

0

0

0,00%

0,00%

OBS
OBRA FINALIZADA E ENTREGUE.
OBRA EM FASE DE RESCISÃO CONTRATUAL E
NOVO CONTRATO.
NÃO HOUVE EXECUÇÃO FÍSICA EM 2013. A
OBRA TEM EXECUÇÃO PREVISTA PARA 2014.

NÃO HOUVE EXECUÇÃO FÍSICA EM 2013.
NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS RECURSOS NO
DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2013 PARA
EXECUÇÃO DA REFERIDA OBRA.

BAIRRO MARAVILHA NOVA CONQUISTA FASE 1 –
PACIÊNCIA – AP 5

RECUP AMB BACIA JACAREPAGUA - LOTE 1 A RIO
ITANHANGA, MUZEMA, PANELA - XVI RA - AP 4
EXECUÇÃO DE PASSARELA PROVISÓRIA PARA A
TRAVESSIA DA AV BRASIL – KM 6 – MANGUINHOS –
AP 3
TOTAIS

3.406

2.230

65,47%

64,00%

133.633

2.180

1,63%

100,00%

450

350

77,83%

71,00%

141.209

5.686

4,03%

Pode-se observar que foi realizado um percentual de apenas 4,03% da
dotação atualizada. Isto se deve, principalmente, à expressiva dotação destinada à
Recuperação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá (Lote 1-A, Rio Itanhangá,
Muzema, Panela, no âmbito da XVI RA - AP 4), que teve empenhado o percentual
de apenas 1,63%, apesar da indicação de 100% de execução física.
2.6.11 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

O Balanço Patrimonial Consolidado abrange a Administração Direta,
nela incluído o Poder Legislativo, e todas as entidades dependentes da
Administração Indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de
economia mista), considerando que as operações entre estas entidades, e entre elas
e a Administração Direta, são ajustadas neste demonstrativo.
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A Consolidação das Contas Públicas está prevista no parágrafo único
do art. 110, da Lei Federal nº 4.320/64, e no Inciso III do art. 50, da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Na

demonstração

do

Balanço

Patrimonial

Consolidado,

a

Controladoria-Geral do Município adotou o modelo da Portaria nº 109 (de 08 de
março de 2002, atualizada pela Portaria nº 147, de 05/03/2009) da Secretaria do
Tesouro Nacional – STN, que aprovou o Quadro dos Dados Contábeis
Consolidados Municipais, conforme previsto no artigo 51 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, visando à consolidação das contas nacionais.
O Balanço Patrimonial Consolidado do Município do Rio de Janeiro
na data de 31/12/2013 é demonstrado da seguinte forma:

ATIVO

dez/12
R$ mil

dez/13
R$ mil

Análise
Horizontal

Análise Vertical

FINANCEIRO
Disponível
Créditos em Circulação
Investimentos dos RPPS
NÃO FINANCEIRO
Realizável a Curto Prazo
Valores Pendentes a CP
Realizável a Longo Prazo - Dívida Ativa
Provisão p/ perdas de Dívida Ativa
Realizável a Longo Prazo - Outros
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
COMPENSADO

5.697.004
4.430.907
106.434
1.159.664
37.287.488
975.616
24.331
35.708.635
-5.998.477
928.591
3.583.864
2.059.980
4.948
0
3.190.281

5.295.656
4.409.158
36.291
850.207
34.734.404
2.719.604
28.222
31.378.639
-5.998.477
1.066.564
3.421.740
2.113.911
4.199

-7%
-0,49%
-66%
-27%
-7%
179%
16%
-12%
0%
15%
-5%
3%
-15%

3.442.007

8%

12%
10%
0%
2%
80%
6%
0%
72%
-14%
2%
8%
5%
0%
0%
8%

Total

46.174.774

43.472.067

-6%

100%
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PASSIVO
FINANCEIRO
Depósitos
Obrigações em Circulação

dez/12
R$ mil

dez/13
R$ mil

Análise
Horizontal

Análise
Vertical

3.093.410
592.381
2.501.029

2.703.598
603.633
2.099.965

-13%
2%
-16%

6%
1%
5%

NÃO FINANCEIRO
Obrigações em Circulação
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo
Obrigações Exigíveis a Longo Prazo

14.853.684
542.759
718.038
13.592.886

16.270.898
555.279
719.099
14.996.519

10%
2%
0%
10%

37%
1%
2%
34%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
COMPENSADO

25.037.399
3.190.281

21.055.563
3.442.007

-16%
8%

48%
8%

Total
Fonte: Contas de Gestão 2013

46.174.774

43.472.067

-6%

100%

De acordo com as Notas Explicativas do Balanço Patrimonial
Consolidado, destacam-se as seguintes variações significativas no Ativo Não
Financeiro, entre os exercícios de 2012 e 2013:
a) Realizável a Curto Prazo – Créditos em Liquidação – a principal
causa da variação foi o acréscimo no saldo da conta “ Créditos Parcelados” Receita
de Dívida Ativa Tributária de IPTU e ISS;

b) Realizável a Longo Prazo – Créditos Realizáveis a Longo Prazo – a
principal causa da variação foi o decréscimo no saldo da conta “Dívida Ativa” na
Administração Direta, em função de parcelamento e recebimento.

Somente 6% das obrigações do Município têm vencimento no Curto
Prazo, o que, comparado ao Disponível, resulta em um índice de liquidez imediata

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 88
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
de 1,63 e evidencia que as disponibilidades são suficientes para honrar os
compromissos a curto prazo.
A comparação dos índices de liquidez geral25 nos exercícios de 2012
(2,40) e de 2013 (2,11) demonstra que houve redução de 12%. Assim, o Município,
que no encerramento do exercício de 2012 dispunha de R$ 2,40 para cada real de
compromisso financeiro, no encerramento do exercício de 2013 passou a dispor de
R$ 2,11.

Em 31/12/2013, o Ativo Financeiro do Balanço Consolidado Geral
apresentava a seguinte configuração:

ATIVO FINANCEIRO

DISPONIVEL
Caixa
Bancos C/ Movimento
Aplicações Financeiras
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
Créditos a Receber
INVESTIMENTOS DOS RPPS
Investimentos em Renda Fixa
Investimentos em Renda Variável
TOTAL
Fonte: Contas de Gestão 2013

R$ mil

R$ mil

2012

2013

4.430.906
142.940
224.015
4.063.951
106.434
106.434
1.159.664
1.146.898
12.766
5.697.004

4.409.158
232.269
244.331
3.932.558
36.291
36.291
850.207
840.229
9.977
5.295.656

A CAD informa que a análise vertical indica que 90% dos recursos
alocados no Ativo Financeiro, cerca de R$ 4,77 bilhões, estão aplicados em renda
25

Índice de Liquidez Geral = (Ativo Financeiro + Ativo Não Financeiro)/(Passivo Financeiro + Passivo Não
Financeiro)
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fixa. Acrescenta que tais recursos não são totalmente livres, dado que a quantia de
R$ 840 milhões está vinculada ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores –
RPPS, podendo ser utilizada somente para pagamento de inativos, pensionistas e
taxas de administração.
Quanto ao Passivo Financeiro, apresentava a seguinte composição na
data de 31/12/2013:
Análise
PASSIVO FINANCEIRO
DEPÓSITOS
Consignações
Depósitos de Diversas Origens
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Não Processados
TOTAL
Fonte: Contas de Gestão 2013

R$ mil
603.633
27.312
576.321
2.099.965
1.322.628
777.338
2.703.598

Vertical
22%
1%
21%
78%
49%
29%
100%

Segundo a CAD, a análise vertical indica que 78% dos recursos
alocados no Passivo Financeiro decorrem de Restos a Pagar, sendo que o maior
volume (49%) está em Restos a Pagar Processados, no valor de R$ 1,32 bilhões, e
diz respeito a situações em que o credor cumpriu as suas obrigações (direito
adquirido), faltando apenas o pagamento da dívida pelo Município. O restante
(29%, equivalendo a R$ 777 milhões) concentra-se em Restos a Pagar não
Processados; ou seja, em 31/12/2013 ainda estava pendente a verificação do direito
do credor (liquidação).

No grupo Ativo Não Financeiro é indicada a soma de valores que não
interferem na movimentação financeira, compreendendo os subgrupos: Realizável a

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 90
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
Curto Prazo; Valores Pendentes a Curto Prazo; Realizável a Longo Prazo;
Investimentos; Imobilizado; Intangível e o Diferido.

O valor mais significativo refere-se aos Créditos Realizáveis a Longo
Prazo, que registra a soma da Dívida Ativa, Empréstimos e Financiamentos, bem
como Créditos a Receber, representando 76% do Ativo Não Financeiro. A Dívida
Ativa Líquida (deduzida a Provisão para Perdas de Dívida Ativa, no valor de R$ 6
bilhões) corresponde a 96% desse subgrupo, equivalendo a R$ 25,38 bilhões.
ATIVO NÃO FINANCEIRO
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Créditos em Liquidação
Bens e Valores em Circulação
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo
Créditos Realizáveis a Longo Prazo
INVESTIMENTOS
Participação Societária
Outros Investimentos
Valor Bruto de Imóveis para Investimento
Depreciação de Bens p/ Investimentos ( - )
Provisão para Perdas Prováveis ( - )
IMOBILIZADO
Bens Imóveis
Bens Móveis
Imobilizações em Curso

2012

2013

R$ mil

R$ mil

975.616
818.484

2.719.604
2.504.522

157.132

215.083

24.331

28.222

30.638.750

26.446.727

9.218

9.228

30.629.532

26.437.499

3.583.864

3.421.740

2.129.873

1.898.028

13.206

7.117

1.510.134
-6.326

1.586.687

-63.023

-63.023

2.059.979
2.035.679

2.113.911

757.006

802.174

-7.069

2.081.155

1.624

17.066

Depreciação Acumulada de Bens Imóveis ( - )

-294.936

-316.971

Depreciação Acumulada de Bens Móveis ( - )

-439.394

-469.513

INTANGÍVEL
Títulos, Valores e Bens Intangíveis
Amortização Acumulada ( - )
DIFERIDO
Despesas Diferidas
Amortização Acumulada ( - )
TOTAL
Fonte: Contas de Gestão 2013

4.948

4.199

15.445
-10.497

16.035
-11.835

0

0

0
0

0

37.287.488

34.734.404

0
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O grupo Passivo Não Financeiro registra a soma das obrigações que
não provocam efeitos financeiros, representadas pelas Obrigações em Circulação,
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo e Obrigações Exigíveis a Longo Prazo.

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

R$ mil

OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
Provisões
Adiantamentos Recebidos
Precatórios
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
Operações de Créditos - Internas
Operações de Créditos - Externas
Obrigações a Pagar
Obrigações Legais e Tributárias
Precatórios
Outras Exigibilidades
TOTAL

555.279
415.159
33.353
106.767
719.099
14.996.519
7.749.807
2.915.245
122.709
91.239
38.620
4.078.900
16.270.898

Análise
Vertical
3%
3%
0%
1%
4%
92%
48%
18%
1%
1%
0%
25%
100%

Fonte: Prestação de Contas 2013

A análise vertical revela que os valores mais expressivos referem-se às
Operações de Crédito (66%) e Outras Exigibilidades (25%). Nas Operações de
Crédito Internas está incluída a Dívida Renegociada com a União, representada
pelo Contrato BB - M.P. nº 2.185-35 (R$ 6,18 bilhões, equivalente 80% do valor
das operações internas) e nas Operações de Crédito Externas é considerado o
Contrato nº 79.420-BR (R$ 2,44 bilhões), contraído com o BIRD para a
amortização e a redução dos juros da dívida renegociada, indicando 84% das
operações contratadas no exterior, conforme ilustra o próximo quadro.
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Do montante registrado na conta Outras Exigibilidades, 81% dizem
respeito ao passivo atuarial do Funprevi.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

INTERNA
STN
BB - M.P. nº 2.185-35

dez/12
R$ mil

dez/13
R$ mil

6.992.120
6.187.757
6.133.524

7.749.807
6.244.731
6.185.455

11%
1%
1%

100%
81%
80%

9%
71%
-95%
24%

1%
7%
0%
3%

-35%
141%
84%
98%
29%

0%
4%
0%
12%
0%

DMPL
CEF
BIRD
Pró-Moradia
Pró-Saneamento
Saneamento Para Todos
PNAMF
BNDES
PMAT III
Transcarioca

BID
Mapeamento Digital
Proap - Rio I
Proap - Rio II
BIRD (contrato 79.420-BR)
TOTAL
Fonte: SMF/Superintendência Municipal do Tesouro

Análise
Vertical

54.233

59.276

314.841
914
165.529

537.987
45
206.034

9.098,55
122.368
16.932

5.881,80
294.932
31.094

486.072
13.600

960.793
17.593

472.472

943.200

3.450
3.450

6.295
6.295

100%
82%
82%

12%
0%
0%

2.591.174

2.915.245

13%

458.577
29.963
173.518
255.095

472.858
29.769
174.051
269.038

3%
-1%
0%
5%

100%
16%
1%
6%
9%

2.132.598
9.583.295

2.442.387
10.665.052

15%
11%

84%
100%

ELTROBRÁS
RELUZ II
EXTERNA

Análise
Horizontal

Por fim, a CAD informa que o Patrimônio Líquido do Município
alcançou,

no

encerramento

do

exercício

de

2013,

o

montante

de

R$ 21.055.563.000,00 representando uma redução nominal de 16% em relação ao
exercício de 2012.
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2.7 AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
O quadro a seguir relaciona os principais componentes orçamentários
das autarquias e fundações, na data de 31/12/2013. No caso do Previrio, os dados
estão consolidados e incluem o Fundo Especial de Previdência do Município do

A - R e p a s s e s d o T e s o uro
B - R e c e i t a C o r r e n te

D - R e c e i ta T o ta l A r r e c a d a d a ( A + B + C )
E - D e p e n d ê n c ia F in a n c e i ra

I - R e s u lta d o O r ç a m e n tá r i o ( D - H )

PLANETÁRIO

PARQUES

E JARDINS

6 4 .0 4 3

9 .8 4 2

1 9 .4 6 0

6 .7 9 6

5 .6 1 8

81

5 .9 8 3

168

2 .6 0 5

8 2 .1 9 8

0

0

0

0

0

800

2 1 .6 8 8

3 2 1 .3 8 3

6 4 .1 2 4

1 5 .8 2 5

1 9 .6 2 8

1 0 .2 0 1

0%

99%

98%

100%

62%

99%

67%

3 .1 3 7 .4 9 1

6 .3 1 1

3 2 7 .8 7 0

7 .0 8 6

1 6 .4 5 3

1 1 .9 4 2

8 .8 9 3

4 .2 1 7

1 8 .3 8 0

1 .0 5 2

5 3 .5 6 2

0

385

1 .3 7 9

3 .1 4 1 .7 0 8

2 4 .6 9 1

3 2 8 .9 2 2

6 0 .6 4 8

1 6 .4 5 3

1 2 .3 2 7

1 0 .2 7 2

- 3 2 3 .2 5 9

-3 .0 0 3

- 7 .5 3 9

3 .4 7 6

-628

7 .3 0 1

-7 1

G - D e s p e s a d e C a p i ta l R e a li z a d a ( e m p e n h a d a )
H - D e s p e s a T o ta l R e a li z a d a ( e m p e n h a d a ) ( F + G )

RIOZOO

3 1 5 .7 6 5

236

2 .8 1 8 .4 4 9

( A /D )

F - D e s p e s a C o r r e n te R e a li z a d a ( e m p e n h a d a )

GEO RIO

GUARDA

2 1 .4 5 2
2 .7 3 6 .2 5 1

C - R e c e i ta d e C a p i ta l

MUNICIPAL

IPP

A U T A R Q U IA S E F U N D A Ç Õ E S

PREVIRIO

Rio de Janeiro - Funprevi e o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS.

F o n t e : P r e s t a ç ã o d e C o n t a s d e 2 0 1 3 / F IN C O N

Os principais componentes patrimoniais das autarquias e fundações

J - D is p o n íve l
K - R e c u rs o s V in c u la d o s

PLANETÁRIO

E JARDINS

PARQUES

RIOZOO

GEO RIO

GUARDA

MUNICIPAL

IPP

A U T A R Q U IA S E F U N D A Ç Õ E S

PREVIRIO

em 31/12/2013 são apresentados abaixo:

2 9 8 .3 4 2

494

4 .3 2 4

177

1 .6 5 1

503

800

1 .0 6 0 .8 4 5

135

158

27

268

207

1 .3 8 0

7 .8 9 6

6 .3 1 6

3 1 .3 1 6

2 9 .3 6 7

1 .7 2 9

1 .4 1 9

1 .1 8 6

M - A tivo F i na n c e ir o (J + K + L )

1 .3 6 7 .0 8 3

6 .9 4 5

3 5 .7 9 8

2 9 .5 7 1

3 .6 4 8

2 .1 2 9

3 .3 6 6

N - A tivo P e rm a n e n te

2 .3 3 2 .6 2 7

1 .6 3 4

L - R e a lizá ve l

O - P a s s ivo F i n a nc e i ro
P - P a s s i vo P e rm a ne n te
Q - P a trim ô n i o
F o n te : P r e s ta ç ã o d e C o n ta s d e 2 0 1 3 /F IN C O N

7 .4 1 8

8 .2 1 7

1 4 .7 0 8

206

434

3 3 5 .7 0 0

6 .4 7 1

3 2 .9 7 2

2 9 .4 2 6

3 .2 7 0

1 .6 3 8

2 .0 9 5

3 .3 0 9 .3 3 0

23

3 7 8 .9 7 7

1 .3 8 0

7 .4 5 4

428

100

5 4 .6 8 0

2 .0 8 5

- 3 6 8 .7 3 3

6 .9 8 2

7 .6 3 2

269

1 .6 0 5
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2.7.1 PREVIRIO
O Balanço Patrimonial do exercício de 2013 revela redução do saldo
patrimonial de R$ 247.919.000,00, em relação ao exercício de 2012. Tal valor é
assim composto: R$ 81.000,00 de ajuste contabilizado em 2013, referente a
exercícios anteriores; e R$ 247.838.000,00 de déficit apurado, decorrente do
resultado orçamentário negativo.
De acordo com as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, a
segregação das massas do Funprevi (que apresentou no exercício um déficit de R$
218.364.000,00) e do FASS (que teve superávit de R$ 7.903.000,00), o Instituto
apresentou déficit de R$ 37.377.000,00, como segue:

DE S CRIÇÃO
Resultado 2013
Resultado 2013
Resultado 2013
CO N SO LID AD O

- FU NPRE V I
- FA SS
- PRE V IRIO
P REV IRIO

R$ m il
-218.364
7.903
-37.377
-2 4 7 .8 3 8

Sob o ponto de vista orçamentário, o Funprevi e o FASS
apresentaram, respectivamente, déficit de R$ 311.082.000,00 e superávit de R$
6.507.000,00. A diferença entre os resultados orçamentário e patrimonial deve-se
às variações decorrentes de eventos extraorçamentários.
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No caso do Funprevi, a operacionalidade do Fundo foi determinante,
apurando-se

o

Resultado

da

Execução

Orçamentária negativo

em R$

311.082.000,00. Já o Independente de Execução Orçamentária foi positivo em R$
92.718.000,00, sobretudo em função da reavaliação de bens imóveis no exercício.
No caso do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor (FASS), o
superávit se deve à inscrição em restos a receber, do valor de R$ 7.731.000,00,
referente a 2013, que corresponde a 3% do valor mensal da folha de pagamentos
dos servidores participantes do Fundo.
Expurgados os efeitos do Funprevi e do FASS, o Previrio teve déficit
orçamentário de R$ 18.684.000,00 e déficit patrimonial de R$ 37.377.000,00.
2.7.2 INSTITUTO PEREIRA PASSOS - IPP
Em Nota Explicativa das Demonstrações Contábeis, o IPP informa
que, no exercício de 2013, houve um acréscimo no Patrimônio, devido ao superávit
apurado de R$ 499.000,00, parte do qual referente ao acréscimo dos bens móveis
mediante doação e aquisição.
2.7.3 GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO – GM-RIO
A Guarda Municipal do Rio de Janeiro, criada pela Lei Complementar nº 100, de
16 de outubro de 2009, recebeu todo o patrimônio da extinta Empresa Municipal de
Vigilância S/A – EMV S/A, por transferência.
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No Passivo, no encerramento do exercício de 2013, o total de R$
378.977.000,00 está registrado como Provisões, como segue:
2013

DESCRIÇÃO
Principal

Inclusão

R$ mil

Encargos

Multa

Juros

TOTAL

Provisões

22.922

Indenizações Trabalhistas

49.412

Indenizações Cíveis
COFINS - 107680286/3796-68

262.493
1.262

2.595

4.374

2.712

21.208

32.152

PIS - 107680286/3696-03

207

783

1.010

618

3.442

6.059

INSS - 702644/02

804

4.469

-

-

-

5.272

667
2.940

7.847

5.384

3.329

(1)
24.649

MULTA IRPJ/CSLL
TOTAL

666
378.977

Quando do encerramento do exercício de 2012, esta conta registrava
saldo de R$ 165.213.000,00. O aumento de R$ 213.764.000,00 no saldo se deve ao
registro de R$ 46.755.000,00 em Indenizações Trabalhistas e de R$ 164.419.000,00
em Indenizações Cíveis, atualizados em consonância com relatório da
Procuradoria-Geral do Município.
A

variação

contribuiu

para

o

déficit

patrimonial

de

R$

212.235.000,00. Assim, o Patrimônio da Autarquia, que já estava negativo em R$
156.498.000,00 no Balanço Patrimonial de 2012, apresentou saldo negativo de R$
368.733.000,00 no exercício de 2013.
2.7.4 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO – GEO-RIO
No exercício de 2013, o patrimônio da GEO-Rio teve seu valor reduzido em R$
965.000,00, em decorrência da depreciação de aparelhos e instrumentos (fls. 489).
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2.7.5 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORIO-ZOO
No exercício, o Balanço Patrimonial da Rio-ZOO revela um
decréscimo de R$ 563.000,00 no patrimônio da Fundação, devido ao déficit
patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais.
A conta Outras Obrigações, integrante do Passivo Permanente, cujo
saldo é de R$ 6.535.000,00, corresponde a dívidas em favor da Companhia
Estadual de Águas e Esgoto - Cedae, pelo não-pagamento dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, assim detalhado:
R$ Mil
EXERCÍCIO

VALOR

2000

56

2004

588

2005

1.007

2006

1.814

2007

1.570

2008

1.500

TOTAL

6.535

Nas inspeções feitas pela CAD, apurou-se que a dívida não foi paga por falta de
disponibilidade de caixa na fonte de recursos próprios (bilheteria), e por inexistir
previsão orçamentária na fonte do Tesouro. Apesar da informação de que a dívida
já foi negociada, a Rio-ZOO ainda não foi autorizada a baixá-la.
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As inspeções também revelaram que o valor de R$ 12.302.000,00
registrado na conta Bens Imóveis diz respeito ao registro do terreno e benfeitorias
da sede da Fundação, reduzida a depreciação/ amortização. No entanto, não existe
documentação que comprove que a Rio-ZOO é a proprietária do imóvel. Como o
valor representa 66% do total do Ativo, sua eventual baixa provocaria uma drástica
redução da situação líquida patrimonial da Rio-ZOO, inclusive, podendo se tornar
negativa, uma vez que o patrimônio líquido registrado em 31 de dezembro de 2013
é de R$ 7.632.000,00.
2.7.6 FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ
No exercício de 2013, a FPJ teve redução patrimonial da ordem de R$
389.000,00, decorrente do déficit apurado na Demonstração das Variações
Patrimoniais.
Consta das Notas Explicativas que o valor de R$ 3.438.000,00 está
contabilizado no Compensado como Responsabilidade por Riscos e Contingências,
sendo R$ 336.000,00 referentes a ações trabalhistas e R$ 3.102.000,00, a ações
cíveis.
2.7.7 FUNDAÇÃO PLANETÁRIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
No exercício de 2013, a Fundação Planetário teve redução de R$
139.000,00 no seu Patrimônio, em razão de um déficit de R$ 190.000,00 no
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exercício e o acréscimo de R$ 51.000,00 referente a Ajuste de Exercícios
Anteriores.
2.7.8 FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS
No exercício, apurou-se aumento do Saldo Patrimonial, de R$
6.307.000,00, que corresponde, principalmente, ao Resultado Patrimonial de 2013,
de R$ 6.234.000,00. O restante resulta de ajustes de exercícios.
2.7.9 FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES
A Fundação Cidade das Artes é uma fundação de direito privado,
criada pelo Decreto nº 36.564, de 04 de dezembro de 2012. O seu patrimônio,
relativo ao superávit apurado no exercício de 2013, soma R$ 2.068.000,00, sendo
que, para este resultado, as receitas arrecadadas contribuíram com R$ 1.837.000,00.
Segundo as Notas Explicativas, há bens móveis ainda não contabilizados, matéria
do Processo nº 06/503.627/2007. Esses bens serão contabilizados pelo valor
residual, após obtidas todas as informações necessárias para o seu registro. Seu
valor residual estimado em 31/12/2013, é de R$ 1.296.000,00.
2.8 FUNDOS ESPECIAIS
Os Fundos Especiais, importantes ferramentas para a viabilização de
políticas públicas, são constituídos por receitas específicas que, por lei, se vinculam
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à realização de determinados objetivos ou serviços, mediante dotações consignadas
na Lei de Orçamento. Os fundos apresentam natureza contábil e não possuem
personalidade jurídica própria, sendo instituídos após autorização legislativa.
No exercício de 2013, o Poder Executivo do Município do Rio de
Janeiro teve 20 fundos especiais, dos quais 2 sem execução orçamentária; ou seja,
inativos no período: o FMAP (Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa) e o
FMCPC (Fundo Municipal de conservação do Patrimônio Cultural).
Por volume de recursos, os mais importantes são: FMS, Funprevi e
Fundeb,

responsáveis

por

93,32%

(R$

8.813.959.000,00)

das

despesas

orçamentárias empenhadas.
De forma consolidada, os fundos especiais arrecadaram receitas
orçamentárias no total de R$ 9.174.928.000,00, incluindo os repasses
governamentais,

e

realizaram

de R$ 9.444.899.000,00,

gerando

despesas

orçamentárias

no

montante

resultado

orçamentário

deficitário

R$ 269.971.000,00. Em 2012, o déficit orçamentário foi de R$ 118.990.000,00.

de
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R$ Mil
Receitas
Orçamentárias
Arrecadadas

Despesas
Orçamentárias
Empenhadas

Resultados
Orçamentários

Patrimônio
Líquido

FMS

3.875.761

3.969.486

(93.725)

FUNPREVI

2.494.844

2.805.926

(311.082)

FUNDEB

2.042.063

2.038.547

3.516

30.748

FEIP

221.417

169.017

52.400

66.362

FMH

153.043

167.357

(14.314)

16.740

FASS

137.812

131.305

6.507

29.625

FMAS

125.072

109.291

15.781

28.810

FOE/PGM

103.120

19.968

83.152

168.246

12.593

16.509

(3.916)

15.119

FMHIS

3.317

11.632

(8.315)

7.035

FMADCA

2.292

3.495

(1.203)

FUMDC

2.451

1.857

594

11.971

960

499

461

-

5

10

FCA

FMEO
FMI

129.152
(906.102)

9.728

(5)

21

FUNDET

19

-

19

10.610

FMDU

60

-

60

793

FMAD

9

-

9

90

FEPT

90

-

90

487

FMAP

-

-

-

FMCPC
TOTAL

-

-

-

9.174.928

9.444.899

(269.971)

(380.565)

Fonte: Contas de Gestão de 2013

No que diz respeito à gestão orçamentária, destacam-se os seguintes
aspectos:
Sete fundos especiais demonstraram déficit orçamentário, destacandose o Funprevi, com déficit de R$ 311.082.000,00 , equivalendo a 12,47% de suas
receitas orçamentárias arrecadadas. O Funprevi apresentou situação líquida
negativa de R$ 906.102.000,00, principalmente em decorrência das provisões
matemáticas previdenciárias, demonstradas no passivo permanente, que montam a
R$ 3.308.142.000,00;
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Em contrapartida, o maior superávit foi apresentado no FOE/PGM, no
valor de R$ 83.152.000,00, correspondente a 80,64% de suas receitas. O FOE/PGM
e o FMS apresentaram o maior patrimônio líquido, de R$ 168.246.000,00 e R$
129.152.000,00, respectivamente;
O Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa - FMAP teve previsão de
repasses de R$ 10.000.000,00 e despesas fixadas em R$ 6.755.000,00; o Fundo
Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural - FMCPC teve previsão de
repasses de R$ 1.000,00 e fixação de despesas no mesmo valor. Entretanto ambos
os fundos não tiveram execução orçamentária, conforme já mencionado;
O Fundet, o FMDU, o FMAD e o FEPT arrecadaram receitas, mas não
realizaram despesas, descumprindo as diretrizes e as finalidades básicas
estabelecidas em suas leis de criação.
No quadro seguinte, evidencia-se o montante das despesas
orçamentárias empenhadas e a dotação final autorizada, em valores e em
percentuais, destacando-se os seguintes pontos:
- de forma consolidada, 93,77% das dotações autorizadas foram
empenhadas, tendo sido alcançado 95,14% em 2012. Os fundos que apresentaram
os menores percentuais de realização foram: o FMHIS (57,16%),
(37,13%),

FUMDC

FMI (33,33%) e FMADCA (32,36%); os que não apresentaram

nenhuma realização foram o Fundet, o FMDU, o FMAD e o FEPT). Não tiveram
arrecadação de receitas e realização de despesas o FMAP e o FMCPC;
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- de forma consolidada, verificou-se economia orçamentária de R$
627.752.000,00

em

2013,

destacando-se

o

FMS

e

o

Funprevi,

com

R$ 336.288.000,00 e R$ 134.178.000,00, respectivamente.

500
2.045.307
2.940.104

Desp.
Empenhada (B)
499
2.038.547
2.805.926

R$ Mil
%
(B/A)
99,80%
99,67%
95,44%

4.305.774
124.504

3.969.486
109.291

92,19%
87,78%

149.749
FASS
FCA
19.509
FEIP
204.172
FMH
218.001
FOE/PGM
28.254
FMHIS
20.350
FUMDC
5.002
FMI
30
FMADCA
10.802
FUNDET
22
FMDU
48
FMAD
431
FEPT
92
TOTAL
10.072.651
Fonte: Contas de Ges tão de 2013

131.305

87,68%

16.509
169.017
167.357
19.968
11.632
1.857
10
3.495
9.444.899

84,62%
82,78%
76,77%
70,67%
57,16%
37,13%
33,33%
32,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
93,77%

Dot.
Atualiz. (A)
FMEO
FUNDEB
FUNPREVI
FMS
FMAS

Os recursos utilizados dos fundos custearam as seguintes despesas:

FUNDOS ESPECIAIS 2013
Despesas de
Capital
2,57%
Outras
Despesas
Correntes
40,28%

Pessoal e
Encargos
Sociais
57,15%
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A seguir, é demonstrada a variação nas disponibilidades financeiras
dos fundos especiais:
R $ Mil

FU N P R E VI

Dis poníve l
e m 3 1 /1 2 /2 0 1 2
1 .3 0 9 .7 5 0

Dis poníve l
e m 3 1 /1 2 /2 0 1 3
1 .0 2 7 .7 5 5

Evoluç ã o
%
-2 1 ,5 3 %

FMS

4 8 3 .9 4 5

2 6 0 .6 3 6

-4 6 ,1 4 %

FU N D E B

1 8 9 .1 3 9

2 4 4 .3 2 4

2 9 ,1 8 %

FOE /P GM

8 5 .7 5 0

1 6 7 .6 5 4

9 5 ,5 1 %

FE IP

3 4 .0 8 9

7 4 .5 1 9

1 1 8 ,6 0 %

FAS S

2 5 .9 4 8

3 3 .0 9 0

2 7 ,5 2 %

FMAS

2 0 .9 9 4

2 9 .7 8 8

4 1 ,8 9 %

FMH

2 5 .7 3 0

2 5 .4 8 8

-0 ,9 4 %

FC A

2 1 .4 8 4

1 5 .2 0 4

-2 9 ,2 3 %

FMH IS

1 5 .8 6 4

1 2 .0 6 4

-2 3 ,9 5 %

FU MD C

1 1 .9 6 9

1 2 .0 4 9

0 ,6 7 %

FMAD C A

1 1 .7 2 4

1 0 .6 7 8

-8 ,9 2 %

FMD U

733

793

8 ,1 9 %

FE P T

397

487

2 2 ,6 7 %

FU N D E T

238

257

8 ,2 1 %

81

90

1 1 ,1 1 %

21

-1 9 ,2 3 %

1 .9 1 4 .8 9 7

-1 4 ,4 3 %

FMAD

26

FMI
FME O
TOTAL

2 .2 3 7 .8 6 1

-

0 ,0 0 %

Fo n te : Co n ta s d e G e stã o d e 2 0 13

A análise das variações ocorridas nas disponibilidades evidencia que:
- em relação ao exercício anterior, as disponibilidades dos fundos
foram reduzidas em R$ 322.964.000,00, com queda de 14,43%. Em termos
percentuais, o FMS apresentou o maior decréscimo (46,14%), enquanto que, em
valores, a maior diminuição ocorreu no Funprevi (R$ 281.995.000,00). O maior
acréscimo proporcional foi verificado no Feip (118,60%);
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- 80,04% das disponibilidades estão concentradas no Funprevi
(53,67%), no FMS (13,61%) e no Fundeb (12,76%), enquanto que 19,96% estão
nos demais fundos.
A comparação dos valores do Ativo e Passivo Financeiro dos fundos
revela os seguintes dados:
R $ M il
D if e r e n ç a
(A -B )
7 9 8 .7 0 6

A t iv o
Fin a n c e ir o ( A )
1 .0 2 7 .7 9 9

P a s s iv o
Fin a n c e ir o ( B )
2 2 9 .0 9 3

FMS

5 1 9 .0 2 2

3 4 1 .0 6 0

1 7 7 .9 6 2

F O E /P G M

1 7 0 .5 8 5

2 .3 4 0

1 6 8 .2 4 5

7 4 .9 9 3

8 .6 3 2

6 6 .3 6 1

2 4 4 .4 8 7

2 1 3 .7 3 9

3 0 .7 4 8

F AS S

4 0 .8 2 1

1 1 .1 9 6

2 9 .6 2 5

F M AS

3 2 .8 8 1

4 .0 7 1

2 8 .8 1 0

FMH

4 9 .3 6 2

3 2 .6 2 2

1 6 .7 4 0

FC A

1 7 .1 8 8

2 .0 6 9

1 5 .1 1 9

FU MD C

1 2 .1 5 2

181

1 1 .9 7 1

F M AD C A

1 0 .6 7 8

950

9 .7 2 8

F M H IS

1 2 .9 9 0

5 .9 5 5

7 .0 3 5

FMD U

793

-

FE PT

487

-

FU N D E T

257

F U N P R E VI

F E IP
FU N D E B

793
487
83

F M AD

90

-

FMI

21

-

FME O
TO TAL

44

44

2 .2 1 4 .6 5 0

8 5 2 .0 3 5

174
90
21
1 .3 6 2 .6 1 5

F o n te : C o n ta s d e G e s tã o d e 2 0 1 3

- de forma globalizada, a comparação do Ativo Financeiro com o
Passivo Financeiro revela um superávit financeiro, que é fonte para abertura de
créditos suplementares e especiais no total de R$ 1.362.615.000,00 (contra R$
1.683.298.000,00 em 2012), sendo que R$ 798.706.000,00 referem-se ao Funprevi
(58,62%);
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- a maior parcela do Ativo Financeiro (69,84%) concentra-se no
Funprevi (46,41%) e no FMS (23,43%);
- a maior parcela do Passivo Financeiro (66,92%) concentra-se,
também, no FMS (40,03%) e no Funprevi (26,89%).
R$ Mil
Disponibilidades
(A)
FUNPREVI
FOE/PGM
FEIP

Passivo
Financeiro
(B)

Sobras/Deficiências Sobras/Deficieências
Financeiras
Financeiras
(A-B)
%

1.027.755

229.093

798.662

167.654

2.340

165.314

77,71%
98,60%

74.519

8.632

65.887

88,42%

244.324

213.739

30.585

12,52%

FMAS

29.788

4.071

25.717

86,33%

FASS

33.090

11.196

21.894

66,17%

FCA

15.204

2.069

13.135

86,39%

FUMDC

12.049

181

11.868

98,50%

FMADCA

10.678

950

9.728

91,10%

FMHIS

12.064

5.955

6.109

50,64%

FMDU

793

-

793

100,00%

FEPT

487

-

487

100,00%

FUNDET

257

FUNDEB

FMAD
FMI
FMEO
FMH
FMS
TOTAL

83

90

-

21

-

-

44

174

67,61%

90

100,00%

21

100,00%

(44)

-100,00%

25.488

32.622

(7.134)

-27,99%

260.636

341.060

(80.424)

-30,86%

1.914.897

852.035

1.062.862

55,50%

Fonte: Contas de Ges tão de 2013

A comparação das disponibilidades com o Passivo Financeiro (dívidas
de curto prazo) indica os dados constantes do quadro anterior e a análise destaca os
seguintes aspectos:
- apesar de apresentarem deficiências financeiras, o FMS, o FMH e o
FMEO têm registrados no Ativo Financeiro valores a receber do Tesouro
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Municipal, para pagamento de despesas da Fonte de Recurso do Tesouro, de R$
175.174.000,00; R$ 23.874.000,00 e R$ 44.000,00, respectivamente;
- em valores absolutos, a maior sobra financeira está no Funprevi, com
R$ 798.662.000,00; entretanto, o Fundo tem situação patrimonial negativa, de R$
906.102.000,00.
- FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO - FUNPREVI
Em 14/09/2011, foi publicada no Diário Oficial a Lei Municipal nº
5.300/2011, que dispõe sobre o Plano de Capitalização do Funprevi, alterando
alguns artigos da lei de criação do fundo, principalmente o art. 33, e prevendo as
seguintes fontes de recursos como medida de capitalização:
- contribuição patronal suplementar, de 1/1/2011 a 31/12/2045;
- imóveis pertencentes à carteira de investimentos do Previrio;
- a partir de 1/1/2017, parcelas de amortizações de financiamentos
imobiliários e empréstimos concedidos e a conceder pelo Previrio;
- royalties, no período de 1/1/2015 a 31/12/2059.
Com a entrada em vigor da Lei nº 5.300/2011, a principal receita no
exercício foi a Contribuição Previdenciária Suplementar, equivalente a 47,41% da
receita total. Entre as demais receitas auferidas no período destacam-se: a
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Contribuição Patronal – Poder Executivo e a Contribuição do Servidor – Poder
Executivo, representando 27,90% e 13,87% da receita total, respectivamente. Os
Rendimentos de Aplicações Financeiras apresentaram redução de 4,90% para
2,03% do total da receita arrecadada.
Receitas
CORRENTES
Contribuição Patronal - Ativo Civil - Poder Executivo

R$ mil

%

2.494.460

99,98%

696.169

27,90%

Contribuição Patronal - Ativo Civil - Poder Legis lativo - TCMRJ

23.807

0,95%

Contribuição Patronal - Ativo Civil - Poder Legis lativo - CMRJ

22.017

0,88%

Contribuição Previdênciária Suplem entar
Contribuição de Servidor - Ativo Civil - Poder Executivo
Contribuição de Servidor - Ativo Civil - TCMRJ
Contribuição de Servidor - Ativo Civil - Poder Legis lativo - CMRJ
Contribuição de Servidor - Inativo Civil - Poder Executivo
Contribuição de Servidor - Inativo Civil - Poder Legis lativo - TCMRJ

1.182.698

47,41%

346.080

13,87%

9.833

0,39%

12.214

0,49%

17

0,00%
0,00%

Contribuição de Servidor - Inativo Civil - Poder Legis lativo - CMRJ

7
11

0,00%

Contribuição para o RPPS - Pes s oal Cedido e Afas tado

53

0,00%

Aluguéis Recebidos

19.219

0,77%

Rendim entos de Aplicações Financeiras

50.645

2,03%

Dividendos
Juros de Em prés tim os - Financiam ento Im obiliário
Multas e Juros Contrib. Servidor para o RPPS
Com pens ação Previdenciária

472

0,02%

72.404

2,90%

8

0,00%

57.886

2,32%
0,04%

Outras Receitas

919

CAPITAL

383

0,02%

Alienação de Títulos Mobiliários

383

0,02%

REPASSES

0

0,00%

Recurs os do Tes ouro

0

0,00%

2.494.844

100,00%

TOTAL
Fonte: Contas de Ges tão 2013

A redução da participação das receitas de aplicação financeira indica o
consumo do estoque de Ativos do Funprevi e a redução da rentabilidade obtida pelo
Fundo como pode ser observado a seguir:
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% Alcançado da Meta
Atuarial
(2)/(1)
2013
12,20%
5,55%
45,49%
2012
12,12%
9,76%
80,53%
2011
12,95%
12,41%
95,83%
2010
12,09%
11,45%
94,71%
Fonte: Relatório Mensal da Diretoria de Investimentos (dezembro/2010, dezembro/2011,
dezem bro/2012 e dezembro/2013)
Ano

As

Meta Atuarial (6% + IPCA-E)
(1)

despesas

Rentabilidade FUNPREVI
(2)

orçamentárias

atingiram

o

montante

de

R$ 2.805.926.000,00, representando 95,44% das despesas autorizadas.
Projetos / Atividades

R$ mil

Servidores Inativos da Rede de Ens ino

%

1.396.217

49,76%

519.006

18,50%

Benefícios a Dependentes

433.252

15,44%

Servidores Inativos da Rede de Saúde

252.410

9,00%

Servidores Inativos da Adm inis tração Direta

Servidores Inativos da CMRJ

89.492

3,19%

Obrigacoes Adm inis trativas , Tributarias e Contributivas

60.138

2,14%

Servidores Inativos do TCMRJ

46.359

1,65%

Servidores Inativos da Adm inis tração Indireta

4.474

0,16%

Com pens acoes Previdenciarias

2.748

0,10%

1.830
2.805.926

0,07%
100,00%

Sentenças Judiciais e Precatórios
TOTAL
Fonte: Contas de Ges tão 2013

O quadro acima destaca a relevância das despesas com servidores
inativos da rede de ensino, que representam 49,76%. Este percentual equivale à
metade das despesas totais do Fundo, aproximadamente.
Conclui-se que, no exercício de 2013, o Funprevi apresentou déficit
orçamentário de R$ 311.082.000,00.
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O quadro a seguir apresenta a evolução da situação atuarial do Fundo,
desde o encerramento do exercício de 2010, ano imediatamente anterior à
implantação do Plano de Capitalização do Funprevi (Lei nº 5.300/2011, que altera a
Lei nº 3.344/2001):

AVALIAÇÃO ATUARIAL
PROVISÃO MATEMÁTICA (1)
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Aposentadorias/Pensões
Com pensação Previdenciária
BENEFÍCIOS A CONCEDER
Aposentadorias/Pensões
Contribuições do Ente e Servidores
Taxa de Administração
Com pensação Previdenciária

2010
24.893.265
17.360.428
20.966.188
3.605.759
7.532.837
13.265.097
6.264.404
532.143
-

2011

2012

R$ m il
2013

26.541.926
21.586.891
23.985.435
2.398.543
4.955.035
14.538.142
8.780.608
651.315
1.453.814

28.952.331
23.567.073
25.616.384
2.049.311
5.385.258
16.233.087
10.279.167
729.985
1.298.647

31.162.559
25.220.499
27.413.586
2.193.087
5.942.060
17.657.740
11.089.829
786.769
1.412.619

ATIVO REAL + PLANO DE AMORTIZAÇÃO (2)
2.276.612
26.057.038
(3) = (1) - (2)
22.616.653
484.888
DÉFICIT ATUARIAL
Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial do FUNPREVI elaborado pela CEF

28.302.301
650.030

30.298.081
864.478

Verifica-se que, mesmo após o recebimento das novas fontes de
recurso, alocadas na rubrica "Plano de Amortização", foram apurados Déficits
Atuariais nas Avaliações de 2011, 2012 e 2013.
Conclui-se que o Plano não foi suficiente para reverter a situação
atuarial deficitária do Funprevi que, em 2013, correspondia a R$ 864.478.000,00
ou a 2,85% do Ativo Total (Ativo Real + Plano de Amortização).
Uma das fontes de recurso previstas no Plano de Capitalização diz
respeito aos royalties de petróleo no período de 2015-2059, em conformidade com
o art 33-A da Lei nº 3.344/2001. No entanto, o Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, instituído pela Lei
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Complementar Municipal nº 111 de 01/02/2011, dispõe, em seu art. 147, VIII, que
os royalties compõem os recursos do Fundo de Conservação Ambiental (FCA).
Em Parecer exarado no Processo nº 40/003.666/2013, a Procuradoria
Especial deste Tribunal conclui que cabe ao Poder Executivo cumprir o
determinado pela Lei Complementar nº 111/2011, transferindo ao FCA os recursos
integrais referentes a royalties de petróleo recebidos pelo Município.
Dessa forma, o Município deve atentar para a impossibilidade da
utilização dos royalties como fonte de recurso para capitalização do Funprevi, bem
como para os impactos em sua situação atuarial.
Os imóveis do Previrio que, de acordo com o Anexo II da Lei nº
5.300/2011, foram transferidos ao Funprevi, sofreram reavaliação em dezembro de
2013, pela Gerência de Ativos Imobiliários do Previrio (Processo nº
05/500.343/2014), como segue:
Im ó ve is
P R É D IO C AS S B L O C O I - R u a Afo n s o C a va lca n ti, P AL 4 3 9 3 2

V a lo r o r ig in a l1
R$ m il

V a lor Atua l2
R$ m il

V a r ia ç ã o

9 0 .5 2 2

1 2 6 .6 6 0

3 9 ,9 2 %

P R É D IO C AS S B L O C O II – R u a J ú lio d o C a rm o , P AL 4 3 9 3 2

1 0 8 .7 6 0

1 4 4 .8 3 9

3 3 ,1 7 %

T O R R E N O R TE – R u a Ma d re T e re s a d e C a lcu tá , P AL 4 3 9 3 2

1 7 2 .4 8 4

2 0 4 .4 5 2

1 8 ,5 3 %

7 5 .2 5 4

8 9 .5 8 6

1 9 ,0 4 %

1 4 4 .0 2 0

1 5 7 .7 9 7

9 ,5 7 %

2 7 .7 9 0

8 0 .2 5 9

1 8 8 ,8 1 %

4 7 .3 2 4

2 2 9 ,2 3 %

T O R R E S U L – R u a J o a q u im P a lh a re s , P AL 4 3 9 3 2
C E N T R O D E C O N VE N Ç Õ E S – Av. P a u lo d e F ro n tin , P AL 4 3 9 3 2
T E R R E N O – Ave n id a P re s id e n te Va rg a s , P AL 4 1 9 4 1
Q U AD R A 0 3 – R u a Afo n s o C a va lc a n ti, P AL 4 3 9 3 2

1 4 .3 7 4

Q U AD R A 1 4 A – R u a D o m Ma rc o s B a rb o s a , P AL 4 3 9 3 2

1 3 8 .2 4 1

1 8 0 .9 7 4

Q U AD R A 1 4 B – R u a D o m Ma rco s B a rb o s a , P AL 4 3 9 3 2

2 2 4 .0 8 7

2 7 7 .4 7 7

2 3 ,8 3 %

1 4 .1 3 7

2 9 .8 0 4

1 1 0 ,8 2 %
1 1 0 ,8 2 %

Q U AD R A 1 5 L O TE 0 1 – R u a Afo n s o C a va lc a n ti, P AL 4 3 9 3 2
Q U AD R A 1 5 L O TE 0 2 – R u a Afo n s o C a va lc a n ti, P AL 4 3 9 3 2
Q U AD R A 2 3 – R u a J o a q u im P a lh a re s , P AL 4 3 9 3 2
Q U AD R A 2 4 L O TE 0 2 – R u a U lys s e s G u im a rã e s , P AL 4 3 9 3 2
Q U AD R A 2 5 L O TE 0 1 – R u a U lys s e s G u im a rã e s , P AL 4 3 9 3 2
T O T AL
1
2

C on form e A ne x o II da L ei 5. 30 0/2 0 11
A pó s a re a valiaç ão

3 0 ,9 1 %

1 4 .1 3 7

2 9 .8 0 4

1 4 9 .6 1 3

1 7 .0 5 0

-8 8 ,6 0 %

1 9 .0 6 7

7 7 .0 8 6

3 0 4 ,3 0 %

2 2 .6 8 6

5 0 .0 9 6

1 2 0 ,8 3 %

1 .2 1 5 .1 7 2

1 .5 1 3 .2 0 7

2 4 ,5 3 %
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Ao transferir os referidos bens do Previrio ao Funprevi, a Lei nº
5.300/2011 reconheceu a possibilidade de ocorrência de problemas por falta de
regularização dos registros imobiliários ou pendências nas ações de desapropriação,
obrigando o Poder Executivo a indenizar o Fundo, no caso de impossibilidade ou
dificuldade de alienação de algum dos imóveis.
Em inspeção realizada em fevereiro de 2014, a Diretoria Jurídica do
Previrio informou à CAD que, após disponibilizar a respectiva documentação à
Superintendência de Patrimônio da Secretaria Municipal de Fazenda para o registro
dos imóveis constantes do Anexo II da Lei 5.300/2011, a situação se encontra em
fase de cumprimento de exigências do Registro Geral de Imóveis, devendo estar
regularizada no prazo máximo de 6 (seis) meses.
O exame do Processo nº 05/500.955/2010, no curso de inspeção da
CAD do exercício de 2011 (Processo nº 40/006.193/2011) revelou que a Gerência
de Ativos Imobiliários concluíra que os lotes da Quadra 23 eram de propriedade do
Metrô. Na última inspeção da CAD, em fevereiro de 2014, na análise do Processo
nº 05/500.343/2014, verificou-se que o Município seria detentor de apenas 9,45%
da Quadra 23 (atual Lote 1 da Quadra 2). Dessa forma, do terreno avaliado
originalmente

em

R$

149.613.103,40,

resultou

a

reavaliação

em

R$

180.486.816,40, cabendo ao Funprevi apenas R$ 17.050.447,40. Visando reparar
essa perda, o Previrio informou ter solicitado à Casa Civil a recomposição
patrimonial.
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No que diz respeito aos aluguéis, destacam-se o do Centro de
Convenções e das Quadras 14-A e 14-B do PAL 43.932.
Em 5/12/2003, foi assinado o Contrato de Concessão nº 151/2003,
entre o Município e a empresa Racional Engenharia Ltda., para a concessão de
serviço público, pelo prazo de 30 anos, renovável por igual período, precedida de
execução de obra pública para a construção e a exploração do complexo Centro de
Convenções (Quadras 12 e 13 do PAL 43.932, adquiridas pelo Previrio, conforme o
Termo de Permuta nº 701/97), cabendo ao Município o pagamento, à
Concessionária, da quantia de R$ 26.730.000,00. Ainda pelo referido termo, a
Concessionária pagaria ao Município, mensalmente, a título de utilização do
terreno, durante o período da concessão, a partir do 18º mês da data da assinatura
do contrato (inclusive sua prorrogação, sendo o caso), a quantia de R$ 115 mil,
atualizada monetariamente na data do primeiro pagamento e reajustada a cada doze
meses, pela variação do IPCA-E.
Em 28/11/2008, foi celebrado, entre o Município e o Previrio, Termo
de Cessão de Uso Onerosa, que dispôs sobre a devolução do imóvel ao Instituto, ao
término da utilização e, também, sobre o pagamento mensal devido pelo
Município, de R$ 149.530,00 (reajustado pela variação do IPCA-E a cada doze
meses, a partir do primeiro pagamento), a contar de dezembro de 2008. No entanto,
em razão de discussão entre a Concessionária e o Município sobre o início e o valor
da remuneração, ainda não foi feito nenhum pagamento ao Funprevi, cujo crédito,
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conforme o Balancete de Verificação de dezembro de 2013, totaliza
R$ 5.790.000,00.
Em 23/2/2012, o Previrio firmou Termo de Cessão de Uso, em caráter
oneroso, para o Município, dos imóveis do Funprevi constituídos pelas Quadras 14A e 14-B (PAL 43.932), durante o prazo de 06 (seis) anos, com remuneração
mensal de R$ 960.000,00. No entanto, não foi identificado nenhum pagamento ao
Funprevi, que já apresenta registrado como crédito o valor de R$ 26.474.000,00,
conforme o Balancete de Verificação de dezembro de 2013.
- FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE - FMS
As receitas do FMS são constituídas por recursos próprios do Tesouro
Municipal, do FNS (Fundo Nacional de Saúde) e do FES (Fundo Estadual de
Saúde); por auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participações em
convênios e ajustes; por resultados financeiros de suas aplicações; por recursos de
pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a
forma de doação; por todo e qualquer recurso proveniente de multas ou penalidades
que tenham origem na fiscalização e ações da Secretaria Municipal de Saúde; por
receitas provenientes do ressarcimento de despesas de usuários com cobertura
securitária de entidade privada, e por outras receitas.
Os recursos do Fundo Municipal de Saúde são aplicados no
financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde; no pagamento
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pela prestação de serviços de execução de programas ou projetos específicos na
área de saúde; na aquisição de material permanente e de consumo, de
medicamentos, vacinas, leite e alimentos necessários ao desenvolvimento dos
programas; na construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis
para a adequação da rede física de unidades sanitárias, ambulatórios, laboratórios,
hospitais e outros estabelecimentos de prestação de saúde; no desenvolvimento e
aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e
controle das ações de saúde; no atendimento de despesas diversas necessárias à
execução das ações descentralizadas e hierarquizadas nas áreas médica, sanitária,
hospitalar, de apoio e suprimento executadas e/ou coordenadas pela Secretaria
Municipal de Saúde, e no gerenciamento descentralizado das diversas unidades
ambulatoriais e hospitalares.
No exercício de 2013, o FMS arrecadou R$ 3.875.761.000,00, o que
equivale a 84,43% da previsão orçamentária, conforme demonstrado a seguir:
Re c e ita s
CO RRENT ES

R$ m il

%

1 .4 2 8 .1 0 9

P a trim o n ia is
T ra n s fe rê n c ia s C o rre n te s
O u tra s R e c e ita s C o rre n te s
CA P IT AL
T ra n s fe rê n c ia s d e C a p ita l
REP A S S ES
T o ta l

3 6 ,8 5 %

3 8 .6 0 2

1 ,0 0 %

1 .3 8 6 .2 1 6

3 5 ,7 7 %

3 .2 9 2

0 ,0 8 %

5 .1 8 9

0 ,1 3 %

5 .1 8 9

0 ,1 3 %

2 .4 4 2 .4 6 2

6 3 ,0 2 %

3 .8 7 5 .7 6 1

1 0 0 ,0 0 %

F o n te : C o n ta s d e G e s tã o 2 0 1 3

Os repasses do Tesouro Municipal representaram 63,02% da receita
orçamentária arrecadada, enquanto as Transferências Correntes provenientes de
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recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), do Fundo Estadual de Saúde (FES) e
de Convênios com a União participaram com 35,77% do total arrecadado.
As transferências correntes foram assim compostas:
Transferências Correntes

R$ mil

Trans ferência FNS

1.348.211

Trans ferência FES

37.405
600

Trans ferência Convênios União
Total

1.386.216

Fonte: Contas de Ges tão 2013

As

despesas

orçamentárias

totalizaram

R$ 3.969.486.000,00,

representando 92,19% das despesas autorizadas. Foram realizadas nos seguintes
projetos e atividades:
P r o je t o s /A t ivid a d e s
P r o vi s ã o d e G a s to s C o m P e s s o a l - S a ú d e
M a n u te n ç ã o d o C u s te i o d a R e d e d e A te n ç ã o P r i m á r i a à S a ú d e
M a n u te n ç ã o d o C u s te i o d a R e d e H o s p i ta l a r
G a s to s c o m P e s s o a l - O b r i g a ç õ e s P a tr o n a i s e O u tr o s B e n e fi c ío s - S a ú d e
A ç õ e s e S e r vi ç o s d e S a ú d e d a R e d e C re d e n c i a d a S U S
M a n u te n ç ã o d o C u s te i o d a s U n i d a d e s d e P r o n to A te n d i m e n to F i xo ( U P A )
M a n u te n ç ã o d o C u s te i o d a s C o o rd e n a ç õ e s d e E m e r g ê n c i a R e g i o n a i s ( C E R )
A s s i s tê n c i a F a r m a c ê u ti c a
A ç õ e s d e A te n ç ã o P s i q u i á tr i c a H o s p i ta l a r
C o n c e s s i o n á r i a s d e S e rvi ç o s P ú b l i c o s - A d m i n i s tr a ç ã o D i r e ta - S a ú d e
A ç õ e s d e A te n ç ã o P s i c o s s o c i a l
V i g i l â n c i a e m S a ú d e , P r e ve n ç ã o e C o n tr o l e d e D o e n ç a s
P r é - H o s p i ta l a r M ó ve l - C e g o n h a C a ri o c a
S i s te m a s d a s U n i d a d e s d e S a ú d e , S i s te m a s d e G e s tã o e C e n tr a l d e R e g u l a ç ã o
Q u a l i fi c a ç ã o d o A te n d i m e n to n a s E m e r g ê n c i a s d a R e d e M u n i c i p a l
G e s tã o d e T r e i n a m e n to e D e s e n vo l vi m e n to
D e s p e s a s O b r i g a tó r i a s e O u tr o s C u s te i o s d a A d m i n i s tr a ç ã o D i r e ta - S a ú d e
P e s s o a l d o P r o g r a m a S a ú d e d a F a m íl i a
A ç õ e s d e d e s i n s ti tu c i o n a l i za ç ã o e m S a ú d e M e n ta l
V i g i l â n c i a e F i s c a l i za ç ã o S a n i tá r i a
A p o i o A d m i n i s tr a ti vo - S a ú d e
A te n ç ã o D o m i c i l i a r a o Id o s o
M a n u te n ç ã o e D e s e n vo l vi m e n to d a In fo r m á ti c a - D i r e ta - S a ú d e
C o n s tr u ç ã o , A m p l i a ç ã o e R e fo r m a d e U n i d a d e s H o s p i ta l a r e s
P o l íti c a s e A ç õ e s E s tr a té g i c a s d e P ro m o ç ã o d a S a ú d e
D e s p e s a c o m L o c a ç ã o d e Im ó ve i s - S M S
C o o r d e n a ç ã o d e A te n ç ã o à P e s s o a c o m D e fi c i ê n c i a e A g r a vo s In c a p a c i ta n te s
C o n s tr u ç ã o , A m p l i a ç ã o e R e fo r m a d e U n i d a d e s d e S a ú d e d a F a m íl i a
P e s s o a l d a s U n id a d e s F e d e ra is d e S a ú d e
A ç õ e s d e C o n tr o l e d e D o e n ç a s C r ô n i c a s T r a n s m i s s íve i s
A ç õ e s d e C o n tr o l e d e Z o o n o s e s e d e M e d i c i n a V e te ri n á r i a
R e e s tr u tu r a ç ã o d a s U n i d a d e s d e V i g i l â n c i a S a n i tá r i a e d e C o n tro l e d e Z o o n o s e s
R e n o va ç ã o d o P a r q u e T e c n o l ó g i c o d e U n i d a d e s H o s p i ta l a re s
A d m i n i s tr a ç ã o d o s C o n s e l h o s M u n i c i p a l e D i s tr i ta l d e S a ú d e
A ç õ e s d e A te n ç ã o In te g r a l a o s C i c l o s d e V i d a e G ê n e r o
In o va ç ã o e m P r o c e s s o s G e r e n c i a i s e n a A te n ç ã o à S a ú d e
C o n s tr u ç ã o , A m p l i a ç ã o e R e fo r m a d e U n i d a d e s d e A p o i o S e c u n d á r i o à S a ú d e
R e g u l a ç ã o d o s L e i to s H o s p i ta l a r e s e P r o c e d i m e n to s d e B a i xa , M é d i a e A l ta C o m p l e xi d a d e
Im p l a n ta ç ã o d e U n i d a d e s d e P r o n to A te n d i m e n to ( U P A )
V a l o r i za ç ã o d a G e s tã o P a r ti c i p a ti va
T o ta l
F o n te : C o n ta s d e G e s tã o 2 0 1 3

R $ m il
8 8 1 .8 6 7
8 7 9 .3 9 9
6 3 4 .4 2 2
4 3 7 .1 6 6
2 8 6 .1 9 8
1 8 6 .4 5 0
1 4 3 .8 5 5
8 2 .1 5 8
5 1 .4 7 8
4 4 .6 0 5
4 2 .3 2 1
3 6 .7 1 2
3 2 .4 1 5
2 8 .3 4 2
2 6 .3 0 2
2 5 .3 0 4
2 5 .2 8 5
1 7 .9 3 2
1 6 .9 7 5
1 5 .1 7 2
1 3 .7 4 4
1 2 .0 0 0
1 1 .4 7 2
1 1 .1 2 3
6 .1 5 4
4 .7 7 8
4 .7 4 1
2 .8 2 6
2 .5 1 2
2 .1 1 4
1 .3 5 2
828
782
214
189
104
100
66
26
2
3 .9 6 9 .4 8 6

%
2 2 ,2 2 %
2 2 ,1 5 %
1 5 ,9 8 %
1 1 ,0 1 %
7 ,2 1 %
4 ,7 0 %
3 ,6 2 %
2 ,0 7 %
1 ,3 0 %
1 ,1 2 %
1 ,0 7 %
0 ,9 2 %
0 ,8 2 %
0 ,7 1 %
0 ,6 6 %
0 ,6 4 %
0 ,6 4 %
0 ,4 5 %
0 ,4 3 %
0 ,3 8 %
0 ,3 5 %
0 ,3 0 %
0 ,2 9 %
0 ,2 8 %
0 ,1 6 %
0 ,1 2 %
0 ,1 2 %
0 ,0 7 %
0 ,0 6 %
0 ,0 5 %
0 ,0 3 %
0 ,0 2 %
0 ,0 2 %
0 ,0 1 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
7 7 ,7 8 %
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Os Restos a Pagar Processados (RPP) são as despesas empenhadas,
liquidadas e não pagas até 31 de dezembro do exercício. Em 31/12/2013, o valor
registrado em Restos a Pagar Processados era de R$ 215.026.000,00 composto por:
Descrição
R es tos a Pagar 2008
R es tos a Pagar 2009
R es tos a Pagar 2010
R es tos a Pagar 2011
R es tos a Pagar 2012
R es tos a Pagar 2013
Total

R$ m il
11
18
437
254
3.446
210.860
215.026

Considerando que os RPPs passam, necessariamente, pela liquidação,
para a verificação do direito adquirido pelo credor, conforme o art. 63 da Lei
4.320/64, a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no decorrer de suas
inspeções ordinárias, vem indagando à Secretaria Municipal de Fazenda os motivos
da existência de saldos de exercícios anteriores em Restos a Pagar Processados.
Com base nas informações da SMF, a CAD, por meio das inspeções
ordinárias realizadas em março e em setembro de 2013 (Processos nº
40/003.081/2013 e nº 40/006.030/2013, respectivamente, ambos em tramitação
nesta Corte de Contas), relacionou os motivos informados pela SMF, em resposta.
Na inspeção realizada pela CAD, em março de 2014, foram conjugados os saldos
existentes em RPPs em 31/12/2013 com as informações da SMF (Ofício nº
701/2013), ficando os Restos a Pagar Processados relativos aos exercícios de 2008
a 2011 com diversas pendências, expostas a seguir:
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- ordens de pagamento bloqueadas no Sistema Fincon, razão pela qual
o sistema da SMF não importou as liquidações;
- contas correntes do FMS cadastradas para pagamento no Sistema
Fincon, encerradas ou sem saldo suficiente;
- ordens de pagamento com bloqueio judicial;
- processos referentes às concessionárias de serviços públicos não
enviados pela SMS à SMF para pagamento;
- processos referentes ao recolhimento do INSS que, após as
liquidações, não foram enviados pela SMS à SMF para pagamento;
- favorecidos sem conta corrente no Banco Santander;
- ordens de pagamento com bloqueio administrativo e
- pagamentos efetuados por outras notas de empenho.
Do montante das despesas sem prévio empenho referentes ao exercício
de 2004, de aproximadamente R$ 151 milhões, não registradas no Balanço do
Fundo Municipal de Saúde, estavam pendentes de pagamento R$ 78 milhões, não
reconhecidos no Passivo do Município.
Após reiteradas recomendações desta Corte para que fosse realizado o
registro contábil no Passivo e, após a manifestação da SMS, quando da conclusão
das novas sindicâncias, no sentido que “não dispõe de suporte probatório confiável
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para embasar tal desfecho”, a CGM solicitou à PGM esclarecimentos sobre
eventuais ações judiciais movidas pelas empresas.
Na inspeção realizada pela CAD em setembro de 2013 (Processo nº
40/006.030/2013, em trâmite nesta Corte), a Procuradoria-Geral do Município
forneceu planilhas, com pesquisa finalizada em 20/8/2013, classificando cada ação
judicial quanto à perspectiva de êxito do Município (Ofício PG/CG nº 117, de
30/8/2013):
- perspectiva de êxito remota: quando a expectativa de sucesso do
Município é abaixo de 40%;
- perspectiva de êxito improvável: quando a expectativa de sucesso do
Município é entre 40% e 60%;
- perspectiva de êxito provável: quando a expectativa de sucesso do
Município é acima de 60%.
Nas Demonstrações Contábeis do FMS, encerradas em 31/12/2013,
constam o registro (na conta de Provisões – Passivo Permanente) do montante de
R$ 48.809.000,00, referente às ações judiciais com perspectiva de êxito remota
para o Município, e o valor de R$ 22.009.000,00, relativo às ações judiciais com
perspectiva de êxito improvável para o Município.
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Para realizar os referidos registros, a CGM se baseou na planilha
fornecida pela PGM.
Com o objetivo de verificar a continuidade da prática de realização de
despesas sem prévio empenho, a CAD, a partir de pesquisa realizada em 17/2/2014,
no Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira – Sagof,
obteve a relação dos 76 (setenta e seis) Termos de Ajustes celebrados pela SMS em
2013, totalizando R$ 63.121.000,00.
Na inspeção ordinária da CAD em março de 2014, foram selecionados
06 (seis) termos, totalizando R$ 42.649.000,00 (67,57% do montante celebrado em
2013).
O exame dos processos demonstra que a SMS continua realizando
despesas sem prévio empenho, não obstante a vedação expressa constante do art.
60 da Lei nº 4.320/1964 e do art. 114 do RGCAF.
Apesar de a SMS justificar o procedimento irregular baseada em
situações epidemiológicas de dengue e em outras urgências, como a construção de
reforço em estrutura hospitalar e a antecipação da expansão da estratégia Saúde da
Família em áreas de UPP (Unidade de Polícia Pacificadora), entende-se que o
reconhecimento da dívida está sendo feito muito tempo depois da prestação dos
serviços.

Ademais,

a

continuidade

desta

prática,

além

de

representar

descumprimento da Lei nº 4.320/64, a emissão de empenho posteriormente à
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competência da despesa, faz com que exista um passivo omisso, de difícil
mensuração, tendo em vista que não há o registro contábil da despesa como dívida,
o que distorce as demonstrações financeiras do FMS.
Somente no exercício de 2013 foram reconhecidos, pela SMS, mais de
R$ 63 milhões em despesas de exercícios anteriores (Termos de Ajuste). Porém,
devido à frequente reincidência, a omissão do passivo no FMS pode ser bem
superior, o que somente será evidenciado nos exercícios seguintes, com a
celebração de novos Termos de Ajuste.
Cumpre esclarecer que a emissão de prévio empenho é um
instrumento eficaz para que o gestor da saúde municipal possa saber, com exatidão,
a dívida atualizada e a disponibilidade para assumir novos compromissos.
Deve-se alertar, ainda, que situações calamitosas e emergenciais,
como a própria descrição sugere, têm a característica de serem imprevisíveis e
excepcionais. Caso seja observada a habitualidade desses acontecimentos, eles
perdem esses atributos e passam a ser previsíveis, devendo, portanto, ser fixados
orçamentariamente e empenhados oportunamente.
Por fim, com o intuito de apurar se houve despesas de competência de
2005 a 2013 não empenhadas até 31/12/2013, o que poderia acarretar uma omissão
no passivo, na inspeção ordinária realizada em março de 2014, a CAD solicitou à
SMS a relação das despesas sem prévio empenho dos exercícios de 2005 a 2013,
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não empenhadas até 31/12/2013, com a indicação do favorecido, do valor e do
exercício de competência, além da indicação do processo de abertura de sindicância
e do reconhecimento de dívida, ou a informação de que ainda não houve
sindicância para apuração dos fatos.
Por meio magnético, a SMS, forneceu planilhas contendo a Relação
de Processos de Despesas de Exercícios Anteriores dos exercícios de 2005 a 2008 e
Processos não Liquidados de 2009 e de 2010, totalizando R$ 49.449.000,00.
Ao analisar os arquivos, foram detectadas algumas inconsistências,
tais como despesas com número de empenho e outras com a informação de que já
foram pagas, bem como ausência de esclarecimento sobre a abertura de sindicância,
em diversos processos. Ademais, a SMS não prestou nenhum tipo de informação
referente aos exercícios de 2011 a 2013, não sendo possível, portanto, atestar o
valor das despesas dos exercícios de 2005 a 2013 sem empenho em 31/12/2013.
Em 2010, o Estado do Rio de Janeiro, o Município do Rio de Janeiro e
a Cedae celebraram o Instrumento de Transação e de Assunção de Dívida
nº 02/2010, cujo objeto foi o entendimento entre os partícipes, a respeito de débitos
existentes entre o Estado e o Município, entre o Município e a Cedae e o Estado e a
Cedae, assim como a assunção de dívida por terceiros.
Na Cláusula Primeira do Termo de Assunção de Dívida, o Estado
reconhece o débito de R$ 57.651.000,00 referente ao Termo de Cessão de Uso
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nº 147/2004, que trata da utilização de 292 unidades escolares da rede municipal de
ensino pela Secretaria Estadual de Educação, no período de maio de 2004 a abril de
2009.
Na Cláusula Segunda, a Cedae informa que o Município possui um
débito de R$ 46.961.000,00, referente ao consumo de água pela Prefeitura, de
janeiro de 2009 a dezembro de 2010. De acordo com a Cedae (Ofício nº 36/2010,
de 27/12/2010), deste montante, R$ 34.197.000,00 (72,82%) referem-se à
Secretaria Municipal de Saúde.
Nas inspeções realizadas pela CAD em outubro de 2012 e setembro de
2013 (Processos números 40/008.514/2012 e 40/006.030/2013, em tramitação nesta
Corte), foi solicitada a manifestação da SMS sobre a validação do valor de
R$ 34.197.000,00, bem como a indicação das providências adotadas para o
ressarcimento à SME, no caso de comprovada utilização indevida de recursos da
Educação para pagamento de dívidas da Saúde.
A validação dos valores foi feita pela CGM (Processo nº
13/000.302/2013), que realizou as verificações do Instrumento de Transação e de
Assunção de Dívida, glosando, do total de R$ 46.961.000,00, a quantia de
R$ 8.114.000,00.

Conforme

informações

da

Controladoria

(Ofício

CGM nº 159/2014, de 18/3/2014), não foram glosadas importâncias pertinentes à
Secretaria Municipal de Saúde; ou seja, a CGM validou o valor de
R$ 34.197.000,00.
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Com relação ao ressarcimento à SME, a SMS solicitou à Subsecretaria
de Gestão da SME, pronunciamento a respeito (Ofício SMS/SUBG nº 093/2014, de
25/3/2014).
- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB
O Fundeb foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 53, de
19/12/2006, e regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20/06/2007, que define a
destinação para o financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da
educação básica pública.
No exercício de 2013, O Fundeb arrecadou R$ 2.042.063.000,00, com
a seguinte composição:
Receitas
CORRENTES

R$ mil

%

2.041.887

99,99%

24.437

1,20%

2.017.283

98,79%

Outras Receitas Correntes

167

0,01%

REPASSES

175

0,01%

2.042.063

100,00%

Patrimoniais
Transferências Correntes

Total
Fonte: Contas de Gestão 2013
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As transferências correntes tiveram as seguintes origens:
Origem de Recursos
ParceIa do ICMS

R$ mil
1.653.957

Parcela do FPM

110.223

Parcela do FPE

53.449

Parcela do IPI-EXP

44.518

Parcela da LC 87/96
Parcela do ITCMD
Parcela do IPVA
Parcela do ITR
TOTAL

6.005
35.067
113.658
406
2.017.283

Fonte: Contas de Ges tão 2013

A distribuição dos recursos baseia-se no número de alunos da
educação básica pública, conforme dados do último censo escolar; ou seja, os
Municípios recebem os recursos do Fundeb de acordo com o número de alunos da
educação infantil e do ensino fundamental.
Em 2013, o ganho do Fundeb totalizou R$ 1.395.594.000,00. Esse
ganho decorre da diferença entre o valor recebido e o retido, conforme segue:

Ano
Valor Repassado
(-) Valor Retido
(=) Ganho

R$ mil
2.017.283
621.690

1.395.594
Fonte: Contas de Gestão 2013
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As despesas orçamentárias atingiram o total de R$ 2.038.547.000,00,
representando 99,67% das despesas autorizadas. Os recursos foram utilizados na
realização dos seguintes projetos e atividades:

Projetos/Atividades
Pessoal das Unidades Escolares - Ensino Fundamental
Manutenção e Revitalização das Unidades da Rede de Ensino
Gastos com Pessoal - Obrigações Patronais e Outros Benefícios - Educação
Descentralização da Gestão Participativa
Manutenção e Revitalização da Educação Infantil
Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental
Gestão Escolar
Conces sionárias de Serviços Públicos - Administração Direta - Educação
Pessoal das Unidades Escolares - Educação de Jovens Adultos no Ensino Fundamental
Pessoal das Unidades Escolares - Educação Especial na Educação Bás ica
Implantação e Manutenção de "Escolas do Amanhã"
Apoio Administrativo - Educação
Manutenção e Desenvolvimento da Inform áica - Direta - Educacao
Rio, um a Cidade de Leitores
Desenvolvimento do Rio Criança Global
Capacitação Pedagógica, Técnico-Administrativa e Gerencial
Atendim ento Escolar Es pecializado - Educação Especial na Educação Básica
Desenvolvimento da Informática Educativa
Ação Preventiva Orientada para Segurança
Atividades de Extensão Curricular
Desenvolvimento do Reforço Escolar
Obras e Equipamentos para a Rede de Ensino
Obras e Equipamentos para as Unidades de Educação Infantil
Program a de Atendimento a Jovens e Adultos no Ensino Fundamental
Total
Fonte: Contas de Gestão 2013

R$ mil
%
1.100.711 53,99%
247.689 12,15%
139.779 6,86%
109.486 5,37%
99.934 4,90%
60.125 2,95%
50.665 2,49%
49.435 2,43%
40.376 1,98%
34.698 1,70%
30.436 1,49%
20.560 1,01%
14.329 0,70%
8.476 0,42%
6.863 0,34%
5.576 0,27%
4.909 0,24%
4.753 0,23%
4.053 0,20%
2.317 0,11%
2.203 0,11%
698 0,03%
299 0,01%
176 0,01%
2.038.547 100,00%

Como determinado no § 2º do art. 21, da Lei nº 11.494/2007, o
máximo de recursos do Fundeb que pode ser mantido no Tesouro é de 5%. O saldo
deve ser utilizado no primeiro trimestre do exercício subseqüente.26

26 Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações
consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto
no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
(...).

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 127
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
Deduzindo a dívida flutuante da disponibilidade financeira, encontrase um superávit financeiro de R$ 30.747.672,07 em dezembro de 2013:
R$

Entesouramento de Recursos
Disponibilidade Financeira

244.486.998,04

(-) Dívida Flutuante

213.739.325,97

Superávit

30.747.672,07

Fonte: Contas de Ges tão 2013

A comparação do superávit com os recursos recebidos no exercício
revela o percentual de 1,51%, o que permite afirmar que o Município observou o
limite estabelecido de 5% em 2013.
R$

P e r c e n tu a l n ã o U tiliz a d o
A - R e c e ita O rç a m e n tá ria
B - S u p e r á vit
P e r c e n tu a l (B /A )

2 .0 4 2 .0 6 2 .6 4 1 ,2 0
3 0 .7 4 7 .6 7 2 ,0 7
1 ,5 1 %

F o n te : C o n ta s d e G e s tã o 2 0 1 3

O superávit apurado no balanço lastreou a abertura de crédito
adicional de R$ 30.747.672,07, por meio do Decreto nº 38.320, de 20/2/2014, na
fonte 342 (Fundeb – Exercícios Anteriores); porém, o valor não foi totalmente
empenhado até o mês de março de 2014:

§ 2º Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da
União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º (primeiro) trimestre do exercício
imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
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Empenhos no 1º Trimestre de 2014
Superávit Financeiro de 2013
Com Pes s oal e Encargos Sociais
Saldo não empenhado

R$

%

30.747.672,07
30.377.942,64

100%
98,80%

369.729,43

1,20%

A legalidade da subvenção de R$ 50 milhões por parte do Poder
Público Municipal, através do Convênio SME n° 277/2010 (Processo nº
40/001.162/2011), está sendo analisada por esta Corte. O uso de recursos do
Fundeb para a cobertura do referido convênio depende, necessariamente, da
decisão a ser alcançada nos Processos números 40/004.005/2011 (representação do
Exmo. Senhor Vereador Eliomar de Souza Coelho), em diligência, e
40/001.162/2011, sobrestado nesta Corte.
Em 2012 foi celebrado o Termo de Convênio n° 08/2012 (Processo nº
07/008.465/2011), no valor de R$ 55 milhões, entre a SME e o Sindicato das
Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro – Rio Ônibus, visando ao
transporte para a totalidade dos alunos das escolas públicas municipais. A
legalidade de tal subvenção pende de decisão final desta Corte no Processo nº
40/002.655/2012.
Caso esta Corte de Contas venha a concluir que não havia necessidade
do repasse para a conveniada, ou caso não haja fundamentos técnicos que
justifiquem a despesa, esta passaria a ter características de gasto desnecessário,
insustentável do ponto de vista técnico e legal. Os valores utilizados do Fundeb

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 129
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
para a cobertura dos Convênios números 277/2010 e 8/2012 seriam enquadrados
como despesa indevida, gerando a necessidade de ressarcimento do Tesouro
Municipal ao Fundeb, da quantia de R$ 44.664.000,00, referente ao exercício de
2013.
A 3ª e a 6ª Inspetorias-Gerais de Controle Externo informam (fls.383384 e 414-417) que o referido processo se encontra em diligência e que a última
decisão proferida foi para que a SME tomasse as providências cabíveis para reaver
a importância repassada.
Em função do Decreto Municipal nº 33.444, de 28 de fevereiro de
2011, a SME recebeu por transferência, 16 Bibliotecas Públicas, que passaram a ser
denominadas Bibliotecas Escolares Municipais (BEM), e estão sob a coordenação
geral do Nível Central da SME, constituindo unidades administrativas das
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) nas quais estão localizadas.
Segundo declarado pela SME, o atendimento das Bibliotecas não se
limitaria aos alunos do ensino fundamental e da educação infantil da rede
municipal de ensino, pois “atendem ao público do seu entorno, a pesquisadores
particulares e institucionais, alunos de outras redes de ensino e, em especial, aos
alunos da Rede Pública Municipal e as suas famílias.”
A CAD já se manifestou no sentido de que a despesa oriunda do
atendimento ao público do entorno, pesquisadores particulares e institucionais e a
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alunos de outras redes de ensino não deveria ser computada como Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino ou custeada com recursos do Fundeb. O atendimento
gerador da despesa computável para fins do cálculo do art. 212 da Constituição da
República deveria se limitar aos alunos da rede municipal de ensino, o pessoal
docente e demais profissionais da educação envolvidos, e sua expressão monetária
deveria ser objetivamente identificada na execução orçamentária (Constituição
Federal - art. 212, §2º e art. 213; LDB – art.11, V, 70 e 71).
Assim sendo, esta Corte de Contas emitiu Recomendações nos
Pareceres Prévios às Contas de Governo dos exercícios de 2011 e 2012, solicitando
que, na integração das bibliotecas públicas à Secretaria Municipal de Educação, a
despesa resultante fosse respaldada no atendimento exclusivo ao ensino
fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino.
Em resposta à Recomendação de 2012, a SME informou que “o uso
das bibliotecas pelo público em geral, quando ocorre, não onera os gastos com a
manutenção e funcionamento desse tipo de equipamento”. Ademais, “as bibliotecas
atuam com foco nos alunos e professores da rede pública municipal de ensino e
mantêm estrutura mínima necessária ao atendimento à Educação, de forma
prioritária.”
Na inspeção da CAD realizada em novembro de 2013, foram
identificadas diversas multas sofridas pela Secretaria Municipal de Educação, por
atraso no pagamento das contas de água de diversas unidades de ensino, no
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montante de R$ 271.077,54, sendo R$ 132.746,27 com recursos do Fundeb. Por se
tratar de despesa vedada pelo art. 2127 da Lei Federal nº 11.494/2007, entende-se
que não pode ser custeada com recursos do Fundeb, razão pela qual o relatório de
inspeção da CAD sugeriu o ressarcimento ao Fundo, do valor executado. O
processo se encontra em tramitação nesta Corte.
- FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEIP
O Feip foi criado pela Lei Municipal nº 5.132, de 17/12/2009, que
instituiu a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Cosip. A
regulamentação foi feita pelo Decreto nº 32.238, de 6/5/2010.
Conforme o Art. 7º - parágrafo único da referida lei, o Feip é
vinculado à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos –
Seconserva. Contudo, o Decreto Municipal nº 33.434 (de 23/2/2011) delegou
competência à Companhia Municipal de Energia e Iluminação – Rioluz para a
prática dos atos de autorização da execução orçamentária de alguns programas de
trabalho. Os recursos do Feip são destinados exclusivamente ao custeio do serviço
de iluminação pública do Município do Rio de Janeiro, compreendendo a
iluminação de vias, logradouros e demais bens de uso comum; assim como a
instalação, a manutenção e o melhoramento da rede de iluminação pública.
27

Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações
consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto
no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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No exercício de 2013, o Feip arrecadou R$ 221.417.000,00, conforme
demonstrado a seguir:
R$ Mil
Receitas

Receita Arrecadada

CORRENTES
Contribuições - COSIP
Patrimoniais
REPASSES
Total

%

212.178

95,83%

206.455

93,24%

5.723

2,58%

9.239

4,17%

221.417 100,00%

Fonte: Contas de Gestão 2013

As principais receitas do Fundo são a Contribuição para Custeio do
Serviço de Iluminação Pública – Cosip e os Repasses do Tesouro Municipal;
juntos, representam 97,41% do montante arrecadado.
As despesas orçamentárias atingiram o montante empenhado de
R$ 169.016.000,00, representando 82,78% das despesas autorizadas. Os recursos
foram utilizados para a realização dos seguintes projetos e atividades:
R$ Mil
Programas

Projetos/Atividades

GESTÃO ADMINISTRATIVA Adm. da Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública
GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
Iluminação Púlica da Cidade
MODERNIZAÇÃO DA REDE
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total
Fonte: Contas de Gestão 2013

Despesa
Autorizada Final
(A)
5.230

Despesa
Empenhada
(B)

%
(B/A)

5.230 100,00%

132.946

102.863

77,37%

59.561

58.228

97,76%

Obras, Equiptos e Material p/ a Rede de Iluminação Pública - FEIP

1.550

-

-

Reluz - Reformulação da Iluminação Pública da Cidade

4.886

2.696

55,18%

204.172

169.016

82,78%

Manutenção da Iluminação Pública

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 133
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
As despesas empenhadas no exercício de 2013, na fonte de recursos da
Cosip (FR 150), apresentam-se a seguir, detalhadas por programa e natureza de
despesa. A execução dessas despesas representou 98,87% dos gastos do Feip no
exercício em análise, sendo o restante financiado com recursos provenientes de
operações de crédito.
R$ mil

PROGRAMA

NATUREZA DE DESPESA

GESTÃO ADMINISTRATIVA Comissões, Corretagens e Taxas Administrativas
GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

DESPESA
EMPENHADA

5.230

MODERNIZAÇÃO DA REDE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Serviços de Luz e Força Motriz
Serviços de Conservação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública
Materiais para Conservação e Manutenção da Rede de Iluminação pública
Outras Indenizações e Restituições
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios – Locação
Desapropriações
Execução de Obras e Projetos
Serviços de Transportes, Frete e Carreto
Demais itens

102.863
25.764
12.151
8.752
7.913
2.063
783
646
940

Total
DESPESA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS COSIP

167.104

Fonte: Contas de Gestão 2013

Na inspeção ordinária feita em agosto de 2013, a CAD verificou que
foram realizadas as despesas a seguir, utilizando recursos do Fundo de Iluminação
Pública – Feip, que não são compatíveis com os objetivos estabelecidos pela Lei nº
5.132, de 17/12/2009 e pelo Decreto nº 32.238, de 06.05.2010.
Na despesa com o consumo de energia elétrica paga com recursos do
Feip foram incluídas os gastos referentes ao consumo dos seguintes Planos
Inclinados: do Outeiro da Glória; da Penha; do Pavão-Pavãozinho; e do Rio Cidade
de Campo Grande.
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O uso dos recursos do Feip na cobertura das despesas com a
manutenção de tais equipamentos já foi considerado indevido, sendo objeto da
Recomendação nº 7, no Parecer Prévio às Contas de 2012. Portanto, deve ser dado
o mesmo tratamento à despesa acessória com energia elétrica.
O valor apurado pela equipe de inspeção em agosto de 2013, referente
a tais despesas importou em R$ 18.973,02, no período de janeiro a junho de 2013,
conforme notas fiscais emitidas pela Light, e pode não refletir o total pago em
2013.
As despesas feitas com a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva nos grupos de geradores instalados no Centro Administrativo
São Sebastião – CASS I e II (Processo nº 06/403.057/2009), bem como com
serviços de manutenção preventiva, corretiva e operacional no grupo gerador
instalado na residência oficial na Gávea Pequena (Processo nº06/403.058/2009)
merecem as seguintes considerações:
- a despesa referente ao grupo gerador da Residência Oficial já foi
considerada indevida e foi objeto da Recomendação nº 7, no Parecer Prévio às
Contas de 2012. A inspeção realizada em 2013 revelou a continuidade de sua
execução com recursos do Feip. Identificou-se, ainda, que os grupos geradores do
CASS I e II também são custeados pelo Fundo.
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- tais gastos não são compatíveis com os objetivos do Feip, uma vez
que os geradores estão alocados em bens que se classificam como de uso especial,
não estando, portanto, abrangidos nos bens de uso comum do povo.
Em 2013, tais despesas apresentaram os seguintes montantes:

R$
Despesas

Processo

Despesa com a
Residência Oficial na
Gávea Pequena

06/403058/2009

Despesa com o
Centro Administrativo
São Sebastião CASS I e II

06/403057/2009

Objeto

ND

FR

Serviços de manutenção
preventiva, corretiva e operacional
no grupo gerador instalado na
3.3.90.39.04 150
Residência oficial do Prefeito na
Gávea Pequena
Serviços de manutenção
preventiva e corretiva nos grupos
3.3.90.39.04 150
de geradores instalados Centro
Administrativo São Sebastião CASS I e II

Valor
Valor
Empenhado Liquidado
2013
2013

Valor
Pago
2013

93.150,00

93.150,00

93.150,00

43.771,30

43.771,30

43.289,82

136.921,30

136.921,30 136.439,82

Fonte : FINCON

- FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA

O FMDCA é vinculado diretamente ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA - Rio (art. 88, IV, da Lei Federal
nº 8.069/1990 c/c art. 16 da Lei Municipal nº 1.873/1992, com as alterações
introduzidas pela Lei Municipal nº 4.062/2005) e tem como objetivo ser
instrumento de captação e aplicação dos recursos destinados às políticas públicas
de atendimento à criança e ao adolescente estabelecidas pelo Município, com o
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auxílio das propostas de ação do CMDCA-Rio, que é o gestor do Fundo (art. 214,
caput, da Lei Federal nº 8.069/1990).
No exercício de 2013, o FMDCA arrecadou R$ 2.292.000,00, com
destaque para as outras receitas correntes, responsáveis por 62,30% do total
arrecadado, conforme demonstrado a seguir:

R e c e it a s
C O R R EN T ES
O u tr a s R e c e i ta s C o r r e n te s
R e c e i ta s P a tr i m o n i a i s
TO TAL
F o n te : C o n ta s d e G e s tã o 2 0 1 3

P r e v is ã o

R $ m il
Arre c a da ç ã o

4 .0 8 4

2 .2 9 2

3 .7 7 7

1 .4 2 8

307

864

4 .0 8 4

2 .2 9 2

As despesas empenhadas equivalem a 32,35% das autorizadas, tendo
sido integralmente executadas no Programa “Promoção e Assistência Social”.
R$ mil
Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
TOTAL
Fonte: Contas de Gestão 2013

Autorizada
Final
10.702
100
10.802

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS

Empenhada
3.395
100
3.495
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O FMAS foi criado pela Lei Municipal n.º 2.460/1996 e tem como
objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de
assistência social. É vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, que o
administra com o auxílio do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS,
criado pela Lei Municipal n.º 2.469/1996.
No exercício de 2013, o FMAS arrecadou R$ 125.072.000,00, o que
equivale a 122,55% da previsão, conforme demonstrado a seguir:

Re c e ita s
CORRENTES

P re vis ã o
3 5 .6 8 0

R e ce ita s P a trim o n ia is
Tra n s fe rê n cia s C o rrre n te s

1 .7 1 8

2 .1 2 2
3 9 .7 6 1

87

0

1 .3 8 9

0

CAP ITAL

1 .3 8 9

0

6 4 .9 9 2

8 3 .1 9 0

1 0 2 .0 6 2

1 2 5 .0 7 2

Tra n s fe rê n cia s d e C a p ita l
TOTAL
Fo n te : C o n ta s d e Ge s tã o 2 0 1 3

4 1 .8 8 2

3 3 .8 7 6

Ou tra s R e ce ita s C o rre n te s

REP AS S ES

R $ m il
Arre c a da ç ã o

As despesas empenhadas corresponderam a 87,78% das autorizadas,
sendo que as despesas com outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
respondem por 85,73% das despesas realizadas.
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R$ mil
Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pes soa Jurídica
Indenizações e Restituições
Material de Consumo
Equipamentos e Material Permanente
Outros Auxílios Financeiros a Pes soas Físicas
Outros Serviços de Terceiros - Pes soa Física
Obras e Ins talações
Despesas de Exercícios Anteriores
Passagens e Des pes as com Locomoção
Subvenções Sociais
TOTAL
Fonte: Contas de Gestão 2013

Autorizada
Final
100.224
11.539
4.430
3.674
2.399
818
748
592
78
124.504

Empenhada
93.693
11.539
144
875
1.844
558
592
45
109.291

- FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FCA
O FCA tem por objetivo o financiamento e a execução de projetos de
recuperação e restauração ambiental, de prevenção de danos ao meio ambiente e de
educação ambiental.
Em

2013,

as

receitas

totalizaram

R$ 12.593.000,00,

assim

distribuídos:
R$ mil
Origem de Recursos

Previsão

Receitas Patrimoniais
Multas por Infrações Contratuais - FCA
REPASSES
Total
Fonte: Demonstrativo da Receita Arrecada de Fundo de 2013

Arrecadação

2.279
4
11.401
13.685

1.562
95
10.936
12.593

As despesas orçamentárias, por sua vez, somaram a quantia de
R$ 16.509.000,00, representando 84,62% das despesas autorizadas.
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R$ mil
Projetos / Atividades

Autorizada
Final

Empenhada

Empenhada

Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas

4.667

4.312

26,12%

Implantação de Infraes trutura - Rio Capital Verde

4.112

3.879

23,50%

Prevenção de Danos ao Meio Ambiente

3.377

3.023

18,31%

Ges tão da Qualidade dos Recurs os Hidricos

3.276

2.860

17,32%

Recuperacao de Áreas Verdes - Rio Capital Verde

14,75%

4.074

2.435

Projetos voltados para o Meio Ambiente

1

0

0,00%

Implantação de Infraes trutura para a Defesa do Meio Ambiente

1

0

0,00%

Atividades voltadas para o Meio Am biente

1

0

0,00%

0
19.509

0
16.509

0,00%
100,00%

Ges tão de Práticas Sustentáveis
TOTAL
Fonte: Contas de Gestão 2013

O quadro revela que 49,62% das despesas empenhadas se
concentraram na Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas e Implantação de
Infraestrutura – Rio Capital Verde.
O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do
Município do Rio de Janeiro, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 111
de 01/02/2001, dispõe em seu art. 147, VIII, que os recursos do FCA se compõem
da compensação financeira pela exploração de recursos naturais no território
municipal, suas adjacências e plataforma continental. No entanto, em inspeção da
CAD (Processo nº 40/003.666/2013), verificou-se que, da publicação da referida lei
até abril de 2013, apenas cerca de 2% dos recursos de royalties de petróleo foram
repassados ao Fundo.
De acordo com o parecer da Procuradoria Especial deste Tribunal
ratificado em Sessão Plenária Ordinária de 13/02/2014, nos termos do Voto do
Relator, Exmo. Senhor Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, cabe ao
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Poder Executivo cumprir o determinado pela Lei Complementar nº 111/2011,
transferindo ao Fundo de Conservação Ambiental a totalidade dos royalties de
Petróleo recebidos pelo Município.
- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
O FMH, criado pela Lei Municipal nº 2.262/1994 e regulamentado
pelo Decreto Municipal nº 15.898/1997, tem por objetivo proporcionar recursos ao
planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política
habitacional do Município e é gerido pela Secretaria Municipal de Habitação.
As receitas arrecadadas foram superiores em 355,68% às receitas
previstas, com destaque para os repasses, que corresponderam a 98,57% do total de
receitas arrecadadas pelo Fundo.

Receitas

Previsão

R$ mil
Arrecadação

CORRENTES

5.719

2.186

Receitas Patrimoniais

5.719
0

2.169
17

27.866

150.857

33.586

153.043

Outras Receitas do FMH
REPASSES
TOTAL
Fonte: Contas de Gestão 2013

Todas as despesas do FMH foram empenhadas no Programa “Morar
Carioca - Urbanização”, evidenciando-se os gastos inerente a obras e instalações,
responsáveis por 76,03% do total realizado em 2013.
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R$ mil
Natureza da Despesa
Obras e Instalações

Autorizada Final

Empenhada

153.843

127.241

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

24.474

16.563

Indenizações e Restituições

10.873

10.873

Serviços de Consultoria

21.061

7.110

Despesas de Exercícios Anteriores

4.088

4.088

Aquisição de Imóveis

3.529

1.481

133
218.001

0
167.357

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
TOTAL
Fonte: Contas de Gestão 2013

Em inspeção ordinária da CAD em 2013, foram analisados alguns
processos de despesas que necessitam de esclarecimentos da Secretaria Municipal
de Habitação, por fugirem das finalidades do Fundo. Constatou-se que foram
realizadas despesas no valor total de R$ 6.613.845,45, com contratação de gestão
administrativa e implementação das atividades socioeducativas e culturais do
Projeto Praça do Conhecimento Nova Brasília, no Complexo do Alemão.
- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
Com a edição da Lei Federal nº 11.124/2005, foi instituído o Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cujo objetivo principal é
implementar políticas e programas que promovam o acesso à moradia digna para a
população de baixa renda. Em consonância com a legislação federal, foi criado,
pela Lei Municipal nº 4.463/2007, o Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social – FMHIS, que tem como objetivo centralizar e gerenciar recursos
orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Município, destinados

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 142
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda. A
sua gestão é atribuída a um Conselho Gestor, composto por representantes do Poder
Executivo e da Sociedade Civil, conforme Decreto nº 28.100/2007.
As receitas arrecadadas foram de apenas 3,67% do total de receitas
previstas, o que se deve, principalmente, ao fato de não ter havido entrada de
recursos por conta do convênio com o Ministério das Cidades (TC 030256841/2009/Min. Cidades/CEF - Urbanização Assentamentos Precários Complexo da
Tijuca – FMHIS) e da realização de somente 1,38% dos repasses previstos.
Das despesas autorizadas para o FMHIS, 57,16% foram empenhadas,
sendo que cerca de 72% dos gastos foram efetivados com obras e instalações. As
despesas do FMHIS foram integralmente empenhadas no Programa “Morar Carioca
- Urbanização”.

R$ m il
Natureza da Despesa
Obras e Ins talações

Autorizada
Final
12.323

Empenhada
8.353

Serviços de Cons ultoria

3.724

1.740

Outros Serviços de Terceiros - Pes s oa Jurídica

1.212

1.039

3.092
20.350

500
11.632

Indenizações e Res tituições
TOTAL
Fonte: Contas de Ges tão 2013
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- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU
O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano foi criado pela
Lei nº 2.261/1994, conforme previsão contida na Lei Complementar nº 16/1992, e
regulamentado pelo Decreto nº 14.320/1995. Visa a dar suporte financeiro à
implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação e à
infraestrutura de saneamento básico, nas Áreas de Especial Interesse Social
previstas no Plano Diretor Decenal.
A análise e a aprovação dos planos, programas e projetos nos quais
serão aplicados os recursos do Fundo cabem ao Conselho de Administração dos
Recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, cuja presidência
compete ao Secretário Municipal de Urbanismo.
As únicas receitas do FMDU são provenientes de resultados de
aplicações financeiras e, desde a edição do Decreto Municipal nº 18.303/1999, as
receitas do FMDU passaram a ser depositadas diretamente no Fundo Municipal de
Habitação - FMH, exclusivamente para a consecução de tal destinação.
Quanto às despesas, apesar de haver a previsão inicial de R$ 48 mil
em Outras Despesas Correntes, no Programa “Gestão Administrativa –
Infraestrutura Urbana”, nenhuma despesa foi realizada em 2013. Portanto, persiste
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a não aplicação dos recursos do FMDU em suas finalidades legais. Tal ponto tem
sido objeto de constantes recomendações deste Tribunal, quando da emissão dos
Pareceres Prévios às Contas de Governo.
- FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR FUMDC
O Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor foi instituído
pela Lei Municipal n. 5.302, de 18.10.2011, com o objetivo de arrecadar e aplicar
os recursos destinados ao desenvolvimento de ações e serviços de proteção e defesa
dos direitos dos consumidores. Seus recursos devem ser aplicados em programas,
projetos e serviços relacionados à defesa do consumidor, incluindo a contratação de
serviços e a aquisição de materiais para as atividades de fiscalização, informação e
educação das normas de defesa e proteção do consumidor, bem como para a
manutenção e aparelhamento do Procon-Rio e demais órgãos municipais de
proteção e defesa do consumidor.
No exercício de 2013, o FUMDC arrecadou R$ 2.451.000,00, com
destacando-se a receita proveniente de Termo de Ajustamento de Conduta,
responsável por 46,18% do total arrecadado, conforme demonstrado a seguir:
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Receitas

R$ mil
Arrecadação

Previsão

CORRENTES

4.668

2.069

Receitas Patrimoniais

4.668

937

0

1.132

334

382

5.002

2.451

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC (DARM) - FUMDC
REPASSES
TOTAL
Fonte: Contas de Gestão 2013

As despesas empenhadas equivalem a 37,13% das autorizadas, sendo
que, aproximadamente, 94% dos gastos foram efetivados no Programa “Prefeitura
Presente”.
R$ mil
Programa
Prefeitura Presente
Gestão dos Serviços e Sistemas Informatizados
Gestão Administrativa - Gestão e Finanças Públicas
TOTAL
Fonte: Contas de Gestão 2013

Autorizada Final

Empenhada

4.533

1.742

468

115

1
5.002

0
1.857

2.9 EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
A CAD trata da matéria a fls. 531-544 do seu Relatório. As
informações financeiras e patrimoniais de maior relevância, contendo um resumo
dos principais fatos ocorridos nas empresas e nas sociedades de economia mista no
exercício de 2013 foram divulgadas em notas explicativas às demonstrações
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financeiras do exercício ou foram objeto de inspeções ordinárias realizadas pela
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD.
R$ Mil

EMPRESAS

TOTAL
2012

A - Receita Arrecadada Subvenção - Tesouro
B - Receita Arrecadada Própria
C- Receita Total Arrecadada (A+B)
D - Dependência Financeira (A/C)
E - Despesa Realizada (empenhada)
F - Resultado Orçamentário (C - E)

EMAG

2013

2013

CET-RIO COMLURB IPLANRIO RIOCENTRO RIOFILME RIOLUZ RIOTUR RIOURBE RIOCOP MULTIRIO RIOSAÚDE
2013

2013

2013

1.477.603

2.117

264.336

256.466

6.772

411

215.374

1.704.805

1.734.069

8.889

194.356

1.152.789

1.440.469

84%
1.936.706
(231.901)

193.945

937.415

65.907

2013

2013

2013

28.571

2013

111.106

2013

59.099

2013

2013

190

26.174

2013

EOM
2013

4.964

33.803

0

14.312

8.478

359

11.703

5.317

3.212

3.851

1

936

0

52

74.385

5.323

45.506

33.888

114.318

62.950

191

27.110

0

14.364

85%

24%

100%

81%

89%

93%

74%

84%

97%

94%

99%

1.921.779

8.116

224.354

1.265.087

87.391

5.406

39.266

40.634

116.863

88.462

194

29.971

122

15.913

(187.710)

773

(29.998)

(112.298)

(13.006)

(83)

6.240

(6.746)

(2.545)

(25.512)

(3)

(2.861)

(122)

(1.549)
2.488

97%

0%

100%

G - Passivo Circulante

782.321

697.675

1.376

36.000

327.042

19.075

9.251

5.225

13.713

51.199

224.377

2.335

5.458

136

H - Passivo Não Circulante

558.012

612.244

408

8.531

236.656

18.030

615

183

26.766

82.662

181.109

55.565

1.719

0

0

1.370.333

1.309.919

1.784

44.531

563.698

37.105

9.866

5.408

40.479

133.861

405.486

57.900

7.177

136

2.488

I - Dívida Total (G+H)
J - Patrimônio Líquido / Passivo a Descoberto
K - Ativo Total
L - Lucro/Prejuízo do Exercício
M - Grau de Endividamento (I/K)
N - Perfil da Dívida (G/I)

(659.549)

4.864

20.717

(371.952)

(4.870)

(3.001)

59.343

32.021

(67.296)

(281.130)

(51.454)

3.985

37

(813)

684.307

650.370

6.648

65.248

191.746

32.234

6.865

64.751

72.500

66.566

124.355

6.446

11.163

173

1.675

(113.317)

(40.058)

779

(2.829)

(20)

(2.074)

5.668

(6.644)

444

2.590

(33.440)

(3.485)

(617)

(13)

(417)

200%

201%

27%

68%

294%

115%

144%

8%

56%

201%

326%

898%

64%

79%

149%

57%

53%

77%

81%

58%

51%

94%

97%

34%

38%

55%

4%

76%

100%

100%

1.556

(679.750)

O - Contingências Pass/Déb.Fiscais Exerc.Anterior

1.524.429

1.442.285

626

6.608

1.030.821

12.325

13.070

64

33.059

89.992

166.020

88.144

P - Contingências Pass/Déb.Fiscais do Exercício

1.442.285

1.410.373

461

6.030

1.027.453

14.440

8.538

64

25.943

90.253

180.468

55.565

1.158

-2,2%

-26,4%

-8,7%

-0,3%

17,2%

-34,7%

0%

-21,5%

0,3%

8,7%

-37,0%

-25,6%

Q - Variação (P/O)

-5,4%

Fonte: Prestação de Contas de 2013/FINCON

Após a análise das informações apresentadas, a CAD declara que o
Grau de Endividamento Total28 das empresas em 2013, é de 201%. Em valores
reais comparados com os do exercício anterior, observa-se uma diminuição da
Dívida Total das empresas, de R$ 60,4 milhões. O conjunto Comlurb - Riourbe Riotur detém 84,2% do total das dívidas das empresas e sociedades de economia
mista do Município. Por sua vez, a Riofilme e a Emag são as empresas que
apresentam os melhores índices de garantia do capital de terceiros, seguidos pela
Rioluz, Multirio, CET-Rio e Riosaúde, cujas dívidas totalizaram um valor inferior
aos seus respectivos bens e direitos. Implica dizer que, caso as demais empresas
fossem liquidadas, com exceção da Riocop, que está em liquidação, o valor total
dos bens e diretos não seria suficiente para honrar os compromissos já assumidos.

28 Representa o percentual resultante da divisão da Dívida Total pelo Ativo da empresa. Um percentual superior a
100% significa que a empresa não possui bens e direitos suficientes para quitar suas dívidas.
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Prosseguindo, a CAD informa que o perfil da dívida total está
representado da seguinte forma: 53% das dívidas totais das empresas estão
classificadas no Passivo Circulante (curto prazo) e 47%, registradas no Passivo Não
Circulante (longo prazo), o que demonstra que, em aproximadamente 1 (um) ano,
as empresas teriam de captar recursos para quitar 53% das dívidas totais; ou seja,
aproximadamente, R$ 698 milhões. Em relação ao exercício anterior houve uma
diminuição do Endividamento a Curto Prazo de cerca de R$ 85 milhões ou 10,8%.
No caso particular do Riocentro, a composição do endividamento que
já se mostrava preocupante no exercício de 2012, com 82% de participação das
dívidas de curto prazo no seu endividamento total, piorou no exercício de 2013,
quando as dividas de curto prazo passaram a representar 94% do seu
endividamento total.
A transferência do Tesouro Municipal às empresas e sociedades de
economia mista, a título de Subvenção, foi de R$ 1,48 bilhão, e a Receita Própria
Arrecadada alcançou apenas R$ 256 milhões. Isto representa uma dependência
financeira das empresas em relação ao Tesouro, de 85% da Receita Total
Arrecadada, que foi de, aproximadamente, R$ 1,73 bilhão.
A CAD acrescenta que a Despesa Total Empenhada pelas empresas,
no valor de R$ 1,92 bilhão, gerou um Déficit de Execução Orçamentária de R$ 188
milhões no exercício de 2013, enquanto que, no exercício anterior, o déficit foi de
R$ 232 milhões.
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Por outro lado, a Dívida Total registrada nos Balanços Patrimoniais
das empresas foi de R$ 1,31 bilhão, o que representa mais que o dobro do Ativo
Total contabilizado, cujo saldo foi de R$ 650 milhões. Observa-se que a maioria
das entidades não tem liquidez suficiente para pagar suas dívidas totais com
recursos próprios, o que pode ensejar, no futuro, um ônus de R$ 660 milhões para o
Tesouro Municipal, considerado o Passivo Total a Descoberto em 31/12/2013.
Observando o Resultado Total do Exercício registrado nas
Demonstrações de Resultados das empresas e sociedades de economia mista, o
exercício de 2013 apresentou prejuízo de R$ 40 milhões, contra R$ 113 milhões no
exercício anterior.
Houve uma diminuição das Contingências Passivas e Débitos Fiscais,
de R$ 1,44 bilhão no exercício de 2012, para R$ 1,41 bilhão no exercício de 2013,
com decréscimo de R$ 31,9 milhões (2,2%).
Sem prejuízo da imputação de responsabilidades aos ordenadores de
despesas, por ocasião da análise das prestações de contas de gestão, o principal
ponto de recomendação relacionado às empresas municipais continua sendo o alto
índice de endividamento no curto prazo, fato que vem se repetindo nos últimos
exercícios.
A CAD conclui que:
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a) quanto à Imprensa da Cidade- Emag:
- as ações trabalhistas contabilizadas no Passivo Circulante apresentam
saldo de R$ 53 mil na conta Provisão para Riscos e Contingências, no final do
exercício;
- o Passivo Não Circulante aponta saldo de Provisões para Riscos e
Contingências no valor de R$ 294 mil, referente a ações trabalhistas e cíveis;
- em virtude de a Secretaria da Receita Federal ter deferido diversos
processos de parcelamento de débitos, os Débitos Fiscais, no montante de R$ 114
mil, encontram-se registrados no Passivo Não Circulante;
- existe saldo de prejuízos fiscais de R$ 8,81 milhões, além de R$ 8,92
milhões de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Tais valores deverão ser compensados com resultados tributáveis futuros, sem
prescrição de prazo;
- o registro da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa, de R$
98 mil, foi objeto do Processo nº 01/400.235/2012, referente às faturas
consideradas incobráveis, com vencimento até 31/12/2008;
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- no exercício de 2013, após a apropriação do lucro do exercício, a
conta de prejuízos acumulados do balanço patrimonial apresenta saldo acumulado
de R$ 68 mil;
b) no que tange à CET-Rio:
- a conta de Provisão para Riscos e Contingências do Passivo Não
Circulante apresenta saldo contabilizado de R$ 6,03 milhões:
Provisão para Riscos e Contingências - R$ Mil
Descrição

Contingências Fiscais - ISS

2012

2013

1.746

1.009

79

79

Contingências Fiscais - COFINS

241

241

Contingências Fiscais - IRFF

212

212

Contingências Cíveis -

1.740

1.714

Contingências Trabalhistas
Total

2.590
6.608

2.775
6.030

Contingências Fiscais - PIS/PASEP

Fonte: Prestação de Contas 2013

- a conta Outras Obrigações do Passivo Circulante, com saldo de R$
1,28 milhão em 31/12/2013, refere-se à despesa de contrato de aluguel com a
Secretaria Municipal de Transportes;
- segundo a empresa, existem Contingências Cíveis classificadas como
“Possível” desembolso, no montante de cerca de R$ 8,22 milhões;
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- tramita Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público do
Trabalho, que questiona a forma como a CET-Rio e o Município terceirizavam a
operação relacionada com os estacionamentos abertos. Decisão mantida
integralmente pelo TRT-RJ condenou a CET-Rio a não terceirizar as atividades
inerentes aos referidos estacionamentos, com multa diária de R$ 500.000,00, pelo
descumprimento;
- a conta de prejuízos acumulados do balanço patrimonial apresenta
saldo acumulado de R$ 75,8 milhões.
c) no que diz respeito à Comlurb:
- no Balanço Patrimonial, a conta de Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa apresenta o valor de R$ 2,18 milhões de créditos junto a
clientes, sendo R$ 56 mil da Secretaria Municipal de Educação, e R$ 2,13 milhões
dos demais clientes;
Riscos, Contingências e Débitos Fiscais (Curto e Longo Prazo) - R$ Mil
Descrição

Ações Trabalhistas
Ações Cíveis

2012

2013

22.900

19.982

217.157

219.869

Débitos Fiscais - INSS - Refis e IPTU

109.121

108.305

Autos de Infração ISS (valor não contabilizado)

657.177

657.177

24.466

22.121

1.030.821

1.027.454

Ações Pasquale Mauro
Total
Fonte: Prestação de Contas 2013
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- o quadro acima detalha os riscos e débitos contabilizados em
31/12/2013. Nele, o valor de R$ 657,2 milhões se refere aos Autos de Infração do
ISS de números 66.313/95 e 66.032/03, que estão sendo contestados no âmbito
administrativo. Segundo a Comlurb, existe um Parecer da Procuradoria Geral do
Município que reconhece a não-incidência do ISS nas transferências orçamentárias,
razão pela qual a empresa aguarda o cancelamento da Nota de Débito.
- no exercício de 2013, a conta de prejuízos acumulados do balanço
patrimonial apresenta saldo acumulado de R$ 419,1 milhões.
d) a propósito do Iplanrio:
- a descrição apresentada pela empresa, de suas Provisões para Riscos
e Contingências no Passivo Não Circulante, classificadas com grau de risco de
”Provável” desembolso é a seguinte:
Provis ões para Ris cos e Contingê ncia s - R$ M il
De s criç ão

Contingências Trabalhis tas
Contingências Fisc ais - PIS/PASEP

2 0 12

20 1 3

6.738

7.724

371

398

Contingências Fisc ais - CO FINS

1.040

1.089

Contingências Fisc ais - INSS

4.170

5.222

Contingências Fisc ais - IR PJ
Contingências C íveis
T otal
Fon te: Pres ta çã o d e C o n ta s 20 1 3

6

7

-

-

12.325

14.440
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- há bens do Ativo Imobilizado no valor de R$ 6,5 milhões,
penhoráveis, para cobertura dos processos em fase recursal, das contingências
previdenciárias e fiscais registradas no Passivo Não Circulante - Provisões para
Riscos e Contingências, como segue:
BENS PENHORADOS
Processos Fiscal

Bens

R$ Mil

INSS 2004/51.01.522547-4

Switch

309

Pis/Cofins 2004/51.01.506586-0 e 2004/51.01.503929-0-1999

Servidor Itautec

130

Pis/Cofins 2004/51.01.531690-0 - 1999

Módulo Switch

217

Pis/Cofins 2004/51.01.535727-5

Dois Veículos Corsa Sedan

INSS - Processos ref. a Nove NFLD´s de 2002

Predio na Gago Coutinho, 52

Pis/Cofins 2004/51.01.531690-0 - 1999

Três Corsas Wind

Pis 2005/51.01.504910-0
Total

Computadores

47
5.507
63
250
6.523

Fonte: Prestação de Contas 2013

- no exercício de 2013, a conta de prejuízos acumulados do balanço
patrimonial apresenta saldo acumulado de R$ 15,1 milhões.
e) quanto ao Riocentro, a CAD informa que:
- em 21 de janeiro de 2013, o Riocentro passou a adotar o nome
fantasia de Rio Eventos Especiais – Rio Eventos, vinculando-se ao Gabinete do
Prefeito. Passou a ter as atribuições de planejamento, gestão, coordenação,
promoção e articulação, junto à iniciativa privada e organizações internacionais,
para a realização da Copa das Confederações – FIFA 2013, da Jornada Mundial da
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Juventude Rio 2013 e da Copa do Mundo – FIFA 2014. Ademais, por autorização
expressa do Prefeito, poderá exercer as mesmas competências em outros eventos;
- as contingências trabalhistas e cíveis somam R$ 8,53 milhões, dos
quais R$ 8,1 milhões na conta de Provisão para Riscos e Contingências no Passivo
Circulante e o restante no Passivo Não Circulante:
Provisão para Riscos e Contingências - R$ Mil
Descrição

2012

2013

Contingências Trabalhistas - 2 ações em diversas fases processuais

2.493

236

Contingências Cíveis - 3 ações em diversas fases processuais

7.948

7.608

259
10.700

259
8.103

Contingências Fiscais - 1 ação em fase processual
Total

Fonte: Prestação de Contas 2013 - relatório do escritório de advocacia contratado pelo Riocentro

Provisão para Riscos e Contingências - R$ Mil
Descrição

2012

2013

Ações Trabalhistas - 16 ações em diversas fases processuais

1.738

434

Contingências Cíveis - Proc. Da Interweeb- com vistas para julgamento
Total

631
2.369

434

Fonte: Prestação de Contas 2013 - relatório do escritório de advocacia contratado pelo Riocentro

- no exercício de 2013, a conta de prejuízos acumulados do balanço
patrimonial apresenta um saldo de R$ 82,3 milhões.
f) no que tange à Rioluz, comenta a CAD que:
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- as Provisões para Riscos e Contingências e o Débito Fiscal
resumem-se conforme consta no quadro a seguir:
Provisões para Riscos, Contingências e Débitos Fiscais - R$ Mil
Descrição

Receita Federal (PERD/DCOMP - PASEP e COFINS)
Contingências Fiscais - COFINS

2012

2013

514

563

5.739

5.861

Contingências Fiscais - Dív. Ativa COFINS

-

Contingências Fiscais - PASEP

804

821

1.320

1.354

Contingências Fiscais - IRPJ
Contingências Fiscais - Dívida Ativa IRPJ
Contingências Fiscais - Dívida Ativa CSSL
Contingências Fiscais - INSS
Contingências Fiscais - Auto de Infração DCTF
Contingências Fiscais - Impugnação Saldo COFINS

86

4

5

434

445

14.823

8.762

613

-

24

-

Contingências Fiscais - Dívida Ativa IRPJ

7

7

Contingências Fiscais - Dívida Ativa IRPJ

26

27

Contingências Fiscais Sentenças Judiciais (Causas Cíveis)

6.889

6.301

Contingências Fiscais para Causas Trabalhalistas

1.861

1.711

33.058

25.943

Total

- segundo a Assessoria Jurídica da empresa, o escritório de advocacia
da Rioluz que trata da área tributária obteve êxito na defesa do Processo INSS nº
350887004, sendo o valor integral de R$ 7,4 milhões baixado em novembro de
2013, pela Receita Federal;
- o patrimônio da Rioluz inclui bens de informática e veículos
penhorados, no montante de R$ 223 mil;
- o lucro apresentado na Demonstração do Resultado do Exercício de
2013 no valor de R$ 444 mil é devido à contabilização de R$ 12,5 milhões como
Reversão de Provisões para Passivos Contingentes;
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- a conta de prejuízos acumulados do balanço patrimonial apresenta
saldo de R$ 77,3 milhões.
g) no que diz respeito à Riotur, a CAD relata que:
- são as seguintes as Provisões para Riscos e Contingências:
Provisões para Riscos e Contingências - R$ Mil
Descrição

Contingências Fiscais ISS
Contingências Trabalhistas

2012

2013

54.431

54.431

899

964

Contingências Trabalhistas - TF
Contingências Fiscais - INSS
Contigências Cíveis
Contigências Cíveis - Fazenda Nacional
Notificação SPU Marina da Gloria (não contabilizado)
Ações Trabalhistas (não contabilizado)
Total

58
18.572
690
4.067

20.117
5.153

11.274

8.222

-

1.366

89.991

90.253

- segundo a empresa, a Secretaria do Patrimônio da União - SPU
apresentou Notificação de Débito, no valor de R$ 12,5 milhões, referente à taxa de
ocupação da Marina da Glória, no período de 1986 a 2000. Dessa quantia, foi
contabilizado o valor atualizado de R$ 5,2 milhões, inscrito na Dívida Ativa da
União. O restante (R$ 8,2 milhões) não foi contabilizado, constando apenas em
notas explicativas. Esclarece a Riotur que a Procuradoria Geral do Município se
manifestou no sentido de a cobrança ser indevida, visto que a Prefeitura é a titular
do domínio útil daquele imóvel;
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- a empresa recebeu notificação de ajuizamento de ações trabalhistas
no montante de R$ 1,4 milhões, não registrada na contabilidade;
- a conta de prejuízos acumulados do balanço patrimonial apresenta
saldo de R$ 127,6 milhões ao fim do exercício de 2013.
h) a propósito da Riourbe, afirma a CAD que:
- no Ativo Não Circulante, do valor total dos Investimentos, R$ 73,5
milhões referem-se a Investimentos Imobiliários - Imóveis, sendo que 87% desse
valor, gravados como garantia de ações judiciais em curso e 4%, hipotecados em
garantia de empréstimos e financiamentos;
- o saldo de R$ 180,4 milhões, referente a Provisões para Riscos e
Contingências no Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, é composto por
questionamentos na área cível (R$ 100,6 milhões); na área trabalhista (R$ 340 mil);
débitos de R$ 73,6 milhões com impostos e contribuições na esfera Federal; e
dívidas de R$ 5,9 milhões com o IPTU.
- as ações cíveis, em sua maioria, são indenizações por desequilíbrio
econômico-financeiro de contratos;
- os Empréstimos e Financiamentos totalizam R$ 183 milhões,
conforme demonstra o quadro a seguir, cabendo observar que existe uma dívida

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 158
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
antiga com o Previ - Rio, no valor de R$ 41 milhões, vencida, que é devida ao
Funprevi, que deveria ter sido quitada até 31/12/2003, conforme o art. 3º, inc. III,
da Lei nº 3.344/2001:
P a s s iv o C ir c u la n t e - E m p r é s t im o s e Fin a n c ia m e n t o s - R $ m il
D e s c r iç ã o

In s titu iç õ e s F in a n c e ir a s

2012

2013

6 .7 4 6

7 .2 2 1

E m p r e s a s E s ta ta is - R J - C E H A B

1 1 .3 3 8

1 1 .8 6 3

In s titu iç õ e s L ig a d a s M u n ic ip a is
T o ta l

3 5 .4 6 9
5 3 .5 5 3

4 1 .2 4 8
6 0 .3 3 2

F o n te : P r e s ta ç ã o d e C o n ta s 2 0 1 3

P a s s iv o N ã o C ir c u la n t e - E m p r é s t im o s e Fin a n c ia m e n t o s - R $ m il
D e s c r iç ã o

In s titu iç õ e s F in a n c e ir a s
E m p r e s a s E s ta ta is - R J
T o ta l

2012

2013

2 6 .9 4 0

2 0 .0 9 0

9 3 .5 9 3
1 2 0 .5 3 3

1 0 2 .6 1 8
1 2 2 .7 0 8

F o n te : P r e s ta ç ã o d e C o n ta s 2 0 1 3

- o valor de R$ 13,1 milhões, apresentado na conta Outras Obrigações
do Passivo Circulante, inclui dívida vencida de uma transação imobiliária do ano de
1993, sobre a qual incorrem encargos de mora pela taxa composta de 6% a.a., além
de atualização monetária com base no IPCA – E;
- existem contingências não contabilizadas, no total de R$ 218
milhões, compostas por ações judiciais na área cível, com possibilidade de perda de
R$ 188 milhões; ações na área trabalhista, com perda possível de R$ 461 mil; e
ações jurídicas tributárias, com possibilidade de perda de R$ 29,6 milhões;
- a conta de prejuízos acumulados do balanço patrimonial apresenta
saldo de R$ 352 milhões.
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i) quanto à Riocop, a CAD reporta que:
- são as seguintes as Provisões para Riscos e Contingências:
P r o v is õ e s p a r a R is c o s e C o n t in g ê n c ia s - R $ M il
D e s c r iç ã o

A ç õ e s T r a b a lh is ta s

2012

2013

532

356

A ç õ e s P r e v id e n c iá r ia s e F is c a is

1 0 .3 8 1

1 1 .2 9 7

A ç õ e s C iv e is
T o ta l

7 7 .2 3 0
8 8 .1 4 3

4 3 .9 1 2
5 5 .5 6 5

F o n te : P r e s ta ç ã o d e C o n ta s 2 0 1 3

- a Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas – Riocop
se encontra em processo de liquidação extrajudicial desde 1996, por determinação
do Decreto nº 15.031 de 08 de agosto de 1996;
- o Ativo Total da entidade é de R$ 6,4 milhões e, ao longo do tempo,
vem sofrendo grave processo de deterioração, prevendo-se que não será suficiente
para a empresa honrar suas dívidas, tendo em vista que o Passivo a Descoberto da
entidade alcançava, em 31/12/2013, o montante de aproximadamente R$ 51
milhões. Mais de 89% do Ativo Total corresponde a bens dados em penhora;
entretanto, devido ao seu péssimo estado de conservação, a expectativa de liquidez
é muito baixa. Assim, evidencia-se a necessidade de o Tesouro assumir esse
passivo, quando da finalização do processo de liquidação;
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- a empresa teve Reversão de Provisão para Riscos e contingências
cíveis no valor de R$ 36 milhões, conforme a

Norma nº 25, do Comitê de

Pronunciamentos Contábeis;
- os Bens do Imobilizado estão contabilizados no Ativo Circulante,
dentro do grupo Realizável a Curto Prazo, no valor de R$ 6,1 milhões, sendo que
R$ 5,8 milhões se referem aos Bens Oferecidos em Penhora. O Processo nº
06/380.027/2004 faz remissão ao Decreto “N” nº 21.522, de 5 de junho de 2002,
que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação total, apenas os
terrenos ali especificados, não mencionando a existência de quaisquer prédios e
benfeitorias. Quanto à indenização, o valor estipulado à época correspondia a R$ 3
milhões. Vale lembrar que os bens desapropriados estavam penhorados
judicialmente por credores da Riocop;
- os bens desapropriados para a implantação do projeto “Cidade das
Crianças”, registrados na conta “outros Créditos e Valores – Bens do Imobilizado”,
referem-se ao montante da indenização da desapropriação não paga pelo
Município, em 2003;
- no exercício de 2013, a conta de prejuízos acumulados do balanço
patrimonial apresenta saldo de R$ 52 milhões.
j) no que tange à Multirio, a CAD esclarece que:
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- a Provisão para Riscos e Contingências contabilizada no Passivo Não
Circulante apresentou saldo de R$ 1.158.000,00, que se refere a ações trabalhistas
ajuizadas contra a empresa, que vem registrando uma Provisão para Perdas no
Ativo Não Circulante de R$ 742 mil, conforme o art. 364 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR, referente aos valores apurados nos Processos nº
07/000115/08 e nº 07/000128/08, tendo como base o Processo nº 07/000548/07, de
sindicância sobre o recolhimento de dívida do IRRF e ISS;
- no exercício de 2013, a conta de prejuízos acumulados do balanço
patrimonial apresenta saldo de R$ 617 mil.
k) no que diz respeito à Empresa Olímpica Municipal – EOM:
A Empresa Olímpica Municipal, que será extinta em 31 de dezembro
de 2016, nos termos da Lei 5.229 de 25 de novembro de 2010, é responsável pela
coordenação da execução de atividades e projetos municipais relacionados à
realização da Copa do Mundo de 2014, assim como dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos de 2016. Além disso, funciona como ponto de integração entre a
Prefeitura e os Governos Estadual e Federal e os diferentes agentes nacionais e
internacionais envolvidos no processo de preparação da Cidade do Rio de Janeiro
para a realização destes eventos esportivos.
- no exercício, apurou-se o prejuízo líquido de R$ 417 mil, motivado,
sobretudo, pela apropriação das Provisões Trabalhistas.
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- a conta de prejuízos acumulados do balanço patrimonial apresenta
saldo de R$ 878 mil.
l) a propósito da Riofilme:
- em conformidade com a CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de
Ativos, foi dada a baixa de investimentos, no valor de R$ 7,5 milhões, em
Participação e Coprodução de filmes do Ativo Não Circulante – Investimentos, em
razão de não haver mais direitos de comercialização nem expectativa de retorno
financeiro;
- o Resultado Operacional da empresa foi positivo em R$ 1,05 milhão;
porém, devido à baixa de investimentos, houve prejuízo líquido de R$ 6,6 milhões;
- no exercício de 2013, a conta de prejuízos acumulados do balanço
patrimonial apresenta saldo de R$ 22 milhões.
m) quanto à Riosaúde:
- a empresa, que iniciou suas operações em 2013, tem as subvenções
como receita principal e apresentou Resultado Operacional negativo de R$ 13,24
mil no exercício, devido à apropriação das Provisões Trabalhistas.
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2.10 LIMITES
Todos os entes públicos estão sujeitos a limites impostos pela
Constituição Federal, Leis Federais, Resoluções do Senado e, em diversos casos,
por suas leis locais. Os itens a seguir apresentam as informações divulgadas pelo
Município, com base nos dados apresentados pela CGM e as considerações da
CAD, fundamentadas em inspeções realizadas e em decisões deste Tribunal.
- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
O art. 212 da Constituição Federal obriga os Municípios a aplicar o
mínimo de 25% de sua receita resultante de impostos, inclusive as provenientes de
transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino (MDE).
Os principais parâmetros para a aferição do cumprimento desse limite
encontram-se nos arts. 212 e 213 da Constituição Federal (CF); nos arts. 11, inciso
V; 18; e 69 a 73 da Lei nº 9.394, de 20/12/1996 (Lei das Diretrizes e Bases da
Educação-LDB); na Lei nº 11.494/2007; e nas decisões desta Corte e do Poder
Judiciário.
O não cumprimento da obrigação constitucional sujeita o Município à
intervenção do Estado, por força do inciso III do art. 35, da Constituição Federal,
bem como ao não recebimento de transferências voluntárias, conforme o art. 25,
parágrafo 1º, inciso IV, alínea “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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O Poder Executivo publicou o demonstrativo das receitas e despesas
com educação no Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO que
constitui os subitens 2.1.8 e 3.1 da Prestação de Contas.
A inspeção realizada em março de 2014 com enfoque no Fundeb e na
MDE subsidiou a análise da CAD, cujos resultados são expostos a seguir:
- no cálculo da MDE/2013 foram incluídas as despesas ordenadas pela
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPD, por meio de programas
de trabalho da SME, no montante de R$ 19.328.099,80:
DESPESAS DA SMPD NA MDE
Exercício de 2013
16.14.12.367.0317.2730
15.758.172,88
16.14.12.367.0316.2731
3.569.926,92
Total
19.328.099,80
Fonte: FINCON

O exame dos processos examinados na inspeção realizada em março
de 2014 indicou o que é constatado anualmente: as despesas visavam atender às
unidades “Casas Dia”, “Casas Lares” e à sede da SMPD, além incluir duas creches
e o Programa de Reabilitação Baseada na Comunidade.
Os valores apresentados não destacam as despesas com a manutenção
e o desenvolvimento do ensino (MDE); ou seja, aquelas despesas feitas com as
creches, deduzidas dos gastos com assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos,
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médicos, fisioterapeutas e com o apoio nutricional, entre outras, uma vez que não
podem ser computadas na MDE, mesmo quando realizadas em benefício dos
alunos das creches, conforme dispõe o inciso IV, do art.71 da LDB;
As “Casas Lares” são destinadas à moradia de jovens e/ou adultos com
deficiência, cujos vínculos familiares encontram-se rompidos e/ou enfraquecidos.
Portanto, são pessoas dependentes de cuidados e auxílio para as atividades comuns
da vida diária. Não possuem condições de reintegração imediata à família de
origem ou à família substituta.
As Casas Dia oferecem cuidados básicos diários, atividades
sócioculturais, orientação à família e inclusão dos usuários e de seus familiares nas
políticas públicas.
Desde 2004, a apuração desta Corte vem considerando somente as
duas creches mantidas na SMPD, que antes eram vinculadas à Funlar, deduzidos os
gastos não computáveis. Nos Pareceres Prévios às Contas de Governo de 2005 e
2011, o tema foi enriquecido com a contribuição da 3ª Inspetoria-Geral de Controle
Externo. Considerando que os processos de despesa da SMPD não segregam os
gastos das creches das demais despesas, ao analisar as Contas de 2011 e 2012, esta
Corte de Contas esta Corte utilizou a identificação do valor referente às unidades de
educação infantil, critério repetido na análise das contas do exercício de 2013.
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O valor referente às unidades de educação infantil é obtido mediante o
conhecimento do número de alunos indicados no Censo Escolar de 2013 e do valor
anual por aluno em creche de regime integral, estimado para o Rio de Janeiro.
A SMPD informou que, no exercício de 2013, havia 272 alunos
matriculados na creche da Unidade Vila Isabel e 92 alunos na Unidade Campo
Grande.
Os dados informados pela SMPD divergem dos encontrados no
endereço eletrônico do INEP29. Os quantitativos informados pelo INEP são: 257
alunos na creche de Vila Isabel e 111 alunos na creche de Campo Grande.
Diante dessa divergência, este Tribunal optou por utilizar o
quantitativo informado pelo INEP, que gera um menor valor a ser expurgado do
cálculo da MDE.
Segundo os dados constantes da página eletrônica do FNDE, o valor
por aluno em creche, em período integral, é de R$ 3.240,03 para o ano de 2013.
Assim, aplicando os parâmetros aprovados pelo Plenário desta Corte
de Contas:

29

http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/
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Creches

Alunos (1)

Valor por aluno anual estimado para o Rio de
Janeiro para Creche Integral - Exercício de 2013 (2)

Vila Isabel
Campo Grande
Totais

257
111

3.240,03
3.240,03

Totais
832.687,71
359.643,33
1.192.331,04

Fontes:
(1) Dados constantes do site do INEP
(2) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE:http://www.fnde.gov.br/index.php/fundeb-consultas

O montante apurado, de R$ 1.192.331,04, bem como outros valores
referentes a aquisições relacionadas à MDE30, devem ser desconsiderados da
exclusão das despesas da SMPD e considerados para fins de cálculo da MDE, da
seguinte forma:
R$
(+)

Valor computado pelo Município

19.328.099,80

(-)

Valor Creche Integral

(-)

Processo 29/000.094/2013 - uniformes

(-)

Processo 29/000.321/2013 - cadeiras de refeição

5.550,00

Processo 29/000.381/2013 - agendas escolares
Valor a ser expurgado do cálculo

3.565,35

(-)
(=)

1.192.331,04
18.339,20

18.108.314,21

Logo, deve-se excluir de despesas da SMPD no cálculo da MDE, o
valor de R$ 18.108.314,21;
- o Governo do Estado utiliza dependências de escolas municipais
desde 1975. O Município exige ressarcimento pelo uso, atualmente, através do
Termo de Cessão nº 251/2011.
Segundo as notas de débito fornecidas pela SME, o valor referente ao
período de janeiro a dezembro de 2013 (alínea “a” do item I, da Cláusula Quinta do
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identificados na inspeção de março de 2014.
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Termo de Cessão nº 251/2011) corresponde a R$ 9.349.713,96. Segundo o que foi
ajustado, o Município realiza orçamentariamente as despesas que o Estado deverá
ressarcir a posteriori. As condições de pagamento pelo Estado constam do
parágrafo primeiro da mencionada cláusula.
Estes 33,33% de despesas com conservação, manutenção, preservação
e segurança das unidades de ensino cedidas são gastos realizados pela SME com
ensino estadual, pois, do contrário, não haveria necessidade de ressarcimento.
Ocorre que, segundo o inciso V do art. 11 da LDB, em se tratando de Municípios,
somente são consideradas como MDE as ações na educação infantil e no ensino
fundamental.
Também o fato de ser uma despesa com previsão de ressarcimento por
terceiros, torna indevida sua inclusão na base de cálculo da MDE, pois não
representa esforço efetivo do Município e não pode ser computada para os fins dos
art. 212 da CF e 70 da LDB.
É necessário, então, excluir estas despesas do cálculo da MDE de
2013, a exemplo do que foi decidido por esta Corte nos Processos números
40/001.687/2011 (Contas de 2010), 40/002.403/2012 (Contas de 2011) e
40/001.620/2013 (Contas de 2012). Ficou assentado o seguinte:
“[...]Tem-se, então, o impedimento para inclusão destas despesas na base de cálculo em função de
dois fatores: do seu objeto, pois são, de fato, despesas de terceiros, no caso, decorrente do uso pelo ensino estadual, e
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de seu financiamento, em vista da ocorrência de ressarcimento. O impedimento para cômputo na base de cálculo
existe, ocorrendo ressarcimento ou não [...]”.

O assunto constituiu recomendação nos Pareceres Prévios às Contas
de Governo de 2011 e 2012, como segue:
“[...] 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 [...]”.

Segundo foi constatado na inspeção de março de 2014, o Município
ainda não tomou providências para cumprir as decisões desta Corte sobre a
apuração do percentual mínimo.
Considerando a legislação citada e as decisões desta Corte nos
Processos números 40/001.687/2011 (Contas de 2010), 40/002.403/2012 (Contas
de 2011) e 40/001.620/2013 (Contas de 2012), a CAD sugere a exclusão de R$
9.349.713,96 da base de cálculo da MDE, no exercício de 2013.
- na inspeção de março de 2014, constatou-se a inclusão na MDE/2013
de gastos no valor de R$ 9.184.546,28, com Assistentes Sociais lotadas(os) na
SME, compostos como ilustrado no quadro seguinte e cuja exclusão da base de
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cálculo da MDE/ 2013 é sugerida pela CAD, uma vez que contrariam o inciso IV
do art.7131 da LDB, conforme expresso nas decisões desta Corte sobre o assunto.
R$

Despesas com Assistentes Sociais lotadas na SME Computadas na MDE 2013
Gratificação do Sistema Municipal de Assistência Social
Vencimentos de Cargo Efetivo
Adicional por Tempo de Serviço
Remuneração de Férias aos Funcionários Estatutários
Salário Família - Estatutários
13º Salário
Contribuição Patronal (165 e 170)
Total

3.874.153,33
1.209.763,40
189.264,05
135.796,21
20.373,90
462.468,43
3.292.726,96
9.184.546,28

Fonte: Informações da SMA e FINCON

- na inspeção de março de 2014, constatou-se que o cômputo na MDE
de R$ 8.646.544,82, referente a gastos com Psicólogos(as) lotados(as) na SME,
como detalhado abaixo:
R$

Despesas com Psicólogos(as) lotadas(os) na SME Computadas na MDE 2013
Gratificação de Encargos Especiais
2.730.630,88
Vencimentos de Cargo Efetivo
2.000.097,79
Adicional por Tempo de Serviço
216.580,60
Remuneração de Férias aos Funcionários Estatutários
135.585,02
Salário Família - Estatutários
14.949,90
Direito Pessoal
6.223,77
13º Salário
420.999,52
Contribuição Patronal (fonte 165 e 170)
3.121.477,34
Total
8.646.544,82
Fonte: Informações da SMA

A LDB define expressamente que as despesas com psicólogos não são
consideradas manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o disposto no
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Art.71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com: [...]
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras
formas de assistência social; [...]
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inciso IV do art. 71, razão pela qual a CAD sugere a exclusão desse valor da base
de cálculo da MDE/2013.
- o Processo nº 07/100.526/2011 trata do Convênio 69/2011,
celebrado entre a Multirio e a Riourbe, para estabelecer cooperação visando à
administração das áreas comuns do prédio situado no Largo dos Leões nº 15,
Humaitá. Consiste no rateio de 50% das despesas para cada empresa.
A partir de julho de 2011, as despesas comuns do edifício passaram a
correr à conta do orçamento da Multirio, que passou a emitir notas de débito contra
a Riourbe, para a cobrança de 50% do valor das despesas. Desta forma, o montante
da despesa com o Processo nº 07/100.526/2011 inclui uma parcela de 50% a ser
ressarcida pela Riourbe. Em 2013, o valor devido pela Riourbe totaliza
R$ 603.937,55, segundo as notas de débito.
As despesas com expectativa de ressarcimento não podem ser
computadas no cálculo da MDE, por dois motivos:
1º - as despesas realizadas que deverão ser ressarcidas por terceiros
não representam esforço efetivo do Órgão na área educacional (art. 70 da LDB). A
acomodação da despesa no orçamento da Multirio é apenas uma forma idealizada
pelas partes para operacionalizar o rateio das despesas;
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2º - o financiamento efetivo desta despesa deixa de ser a receita
resultante de impostos municipais, que é a base eleita pelo art. 212 da CF; na
verdade, constitui ressarcimento feito por terceiros e, assim, não participa da base
de cálculo.
Considerando a legislação citada e as decisões desta Corte nos
Processos números 40/001.687/2011, 40/002.403/2012 e 40/001.620/2013, a CAD
sugere a exclusão de R$ 603.937,55 da base de cálculo da MDE em 2013.
- o Processo nº 07/100.616/2013 trata das despesas da Multirio com
juros e multas por atraso no pagamento de débitos previdenciários à Receita
Federal do Brasil, no montante de R$ 56.651,5832. Considerando que não é possível
enquadrar tais despesas na MDE (art. 70 da LDB), a CAD sugere a exclusão da
importância da base de cálculo do MDE/2013.
- o Processo nº 04/400.524/2012 trata de depósito compulsório no
Banco do Brasil S.A, decorrente de regularização de sequestro

judicial no

montante de R$ 5.622,4633. Por não ser possível enquadrar essas despesas na MDE
(art. 70 da LDB), a CAD sugere a exclusão da importância da base de cálculo do
MDE/2013;
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Programa de Trabalho nº 16.51.12.361.0381.4161, Fonte de Recursos 100 e Natureza da Despesa 3.3.90.92.41.
PT nº 16.01.12.361.0381.2161; FR 100 e ND 3.3.90.67.01.
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- o Processo nº 07/001.656/2012 versa sobre a restituição financeira no
montante de R$ 2.909,93 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE)34. Por não ser possível enquadrar essas despesas na MDE (art. 70 da LDB),
a CAD sugere sua exclusão da base de cálculo da MDE/2013.
- o Município incluiu R$ 348.872.184,49 (R$ 102.694.119,03 + R$
246.178.065,46) em restos a pagar na MDE de 2013. Esta Corte de Contas tem
adotado o procedimento de verificar a situação dos passivos incluídos na base de
cálculo, no início do exercício seguinte, com o intuito de apurar os montantes de
cancelamentos e o impacto na MDE. Outrossim, em se tratando de restos a pagar,
este Tribunal considera em sua apuração somente aqueles inscritos no exercício em
análise, que não tenham sido cancelados no exercício subseqüente. Assim sendo,
apenas os restos a pagar inscritos em 2013 e cancelados em 2014 deveriam ser
excluídos da base de cálculo da MDE do exercício de 2013, pois a despesa
empenhada em 2013 perdeu a condição de gasto com a manutenção e
desenvolvimento do ensino.
A CAD não identificou, pelo menos entre janeiro e abril de 2014,
cancelamentos de restos a pagar de 2013,conforme evidencia o quadro a seguir:

34

PT nº 16.01.12.361.0400.1748; FR 100 e ND 4.4.20.93.01.
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RESTOS A PAGAR NA MDE - EXERCÍCIO DE 2013
MOVIMENTAÇÃO DE JANEIRO A ABRIL DE 2014
FONTE

A)Saldo RPNP

100

B) Inscritos

41.033.762,40

142
TOTAL

FONTE

-

C ) Liquidação
-

D)Cancelamento
-

E)Saldo (A+B-C-D)
41.033.762,40

61.660.356,63

-

-

-

61.660.356,63

102.694.119,03

-

-

-

102.694.119,03

F)Saldo RPP

G) Inscritos

H)Cancelamento

I)Pagamento

J)Saldo (F+G-H-I)

100

104.451.183,89

-

-

-

104.451.183,89

142

141.726.881,57

-

-

-

141.726.881,57

246.178.065,46

-

-

-

246.178.065,46

TOTAL
FONTE: FINCON

RPP - Restos a Pagar Processados
RPNP - Restos a Pagar Não Processados

O exame do demonstrativo elaborado pela CGM revelou a dedução de
R$ 245.361,48, em restos a pagar cancelados. Trata-se de restos a pagar inscritos
em exercícios anteriores a 2013 e que, portanto, não devem ser deduzidos da MDE.
Feitas as considerações que compõem os subitens 6.1.1 a 6.1.9 de seu
Relatório (fls. 547-555), a CAD conclui que as receitas e despesas a serem
consideradas no cálculo são aquelas descritas no quadro abaixo.
Os dados ajustados permitem obter o percentual de 25,02%.
Entretanto, a CAD ressalva que a decisão final deste Tribunal nos processos
relacionados nos subitens 6.1.11.1 a 6.1.11.3 de seu Relatório (fls. 555-562 do
processo) poderá resultar em alteração do percentual apurado.
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MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 2013
I - BASE DE CÁLCULO DO ANEXO 8 PUBLICADO PELA CGM
A - Receita de Impostos e Transferências
B - Despesas

12.325.274.634,33
3.130.092.961,32

II - EXAME DA CAD
1) Secretaria Municipal dos Portadores de Deficiência

-18.108.314,21

2) Ensino Estadual

-9.349.713,96

3) Assistência Social

-9.184.546,28

4) Assistência Psicólogica

-8.646.544,82

5) Previsão de ressarcimento sede da RIOURBE

-603.937,55

6) Despesas com juros e multas

-56.651,58

7) Despesa com depósito compulsório

-5.622,46

8) Despesa com transferência da União

-2.909,93

C - Total das Deduções (itens 1 até 8)

-45.958.240,79

9) Incorporação de valor à base de cálculo (Restos a Pagar deduzidos pela CGM)
D - Ajuste sugerido pela CAD (C + 9)

E - Despesas Para Fins do Limite (B-D)
F - PERCENTUAL APLICADO EM 2013

245.361,48
-45.712.879,31
3.084.380.082

CGM = B/A *100%

25,40%

CAD = F/A*100%

25,02%

O § 1º do art. 33, da Lei nº 5300/2011, prevê que o Tesouro Municipal
pagará, mensalmente, a partir de 1º de janeiro de 2011 até 31 de dezembro de 2045,
contribuição suplementar ao Funprevi, correspondente a 35% da remuneração
integral percebida pelos servidores ativos de qualquer dos Poderes do Município,
incluídas suas autarquias e fundações, excetuadas as parcelas de caráter eventual. O
Município computou na MDE/2013 o montante de R$ 821.872.337,09, referente à
contribuição suplementar35. A inclusão de tal despesa na base cálculo já foi objeto
de apreciação desta Corte, no Processo nº 40/001.669/ 2011, no qual decidiu que os
gastos com a Contribuição Patronal Suplementar não são despesas com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, devendo ficar fora da base de cálculo
do art. 212 da CF.

35

Conforme apurado no Sistema Fincon.
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Foi possibilitado que o Poder Executivo apresentasse o percentual
máximo de expurgo das citadas despesas, que poderia ser suportado pela
Municipalidade. Em resposta, através do Ofício GP nº 337 (de 29/09/2011), o
Exmo. Senhor Prefeito assumiu o compromisso de expurgar o percentual da
despesa com a Contribuição Suplementar, nos exercícios de 2012 a 2021,como
segue:

ANOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

P e r c e n tu a l d o v a lo r g a s to c o m C o n tr ib u iç ã o
S u p le m e n ta r a s e r c o n s id e r a d o p a r a o
c u m p r im e n to d o A r t. 2 1 2 d a C R F B
9 5 % ( n o v e n ta e c in c o p o r c e n to )
8 5 % ( o it e n ta e c in c o p o r c e n to )
7 5 % ( s e t e n ta e c in c o p o r c e n to )
6 5 % ( s e s s e n ta e c in c o p o r c e n to )
5 5 % ( c in q u e n ta e c in c o p o r c e n to )
4 5 % ( q u a re n ta e c in c o p o r c e n t o )
3 5 % ( trin ta e c in c o p o r c e n to )
2 5 % ( v in te e c in c o p o r c e n to )
1 5 % ( q u in z e p o r c e n to )
0 ( z e ro )

Este Tribunal aceitou36 a tabela proposta pelo Poder Executivo.
Logo, caberia o expurgo de 5% em 2012. Entretanto, os
demonstrativos publicados pela CGM não evidenciam este fato.
Posteriormente, por meio do Ofício GP nº 221/2013 (Processo nº
40/2205/2013, em tramitação nesta Corte), o Exmo. Senhor Prefeito solicita que
“esse E. Tribunal considere, na apreciação das contas deste exercício de 2012, o
36

Sessão Plenária Ordinária de 05/12/2011.
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valor integral da contribuição, sem qualquer expurgo, para que, em processo
próprio, possa reavaliar a questão aqui tratada. Este Município poderia inclusive
apresentar elementos e estudos detalhados para subsidiar essa nova análise desse
Tribunal de Contas”.
O Sr. Procurador desta Corte, Francisco Domingues Lopes em seu
parecer datado de 16 de maio de 2013, afirma que o Sr. Prefeito tem razão (fls.558
do p.processo) e opina pelo acolhimento da solicitação, nos termos apresentados.
Na Sessão Plenária Ordinária de 20 de maio de 2013, esta Corte decidiu, nos
termos do Voto nº 613/2013 do ilustre Relator Conselheiro Jair Lins Netto:
“ (...) pelo acolhimento do requerimento sob exame, devendo ser considerado, na apreciação da
Prestação de Contas do exercício de 2012, o valor integral da contribuição suplementar recolhido ao FUNPREVI,
sem expurgo, como integrante da base de cálculo do MDE.
Ressalte-se que o Município deverá apresentar elementos e estudos detalhados para subsidiar a
nova análise desta Corte de Contas quanto à inclusão da contribuição suplementar como gastos em MDE”

O Parecer Prévio às Contas de 2012 (Processo nº 40/001.620/2013)
inclui, sob o nº 24, a recomendação de que, no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias, fossem encaminhados os estudos detalhados que iriam subsidiar a nova
análise desta Corte de Contas, quanto à inclusão da contribuição suplementar como
gastos em MDE, conforme solicitado no Processo nº 40/002.205/2013. Por meio do
Ofício GP nº 367 (de 15/08/2013), o Senhor Prefeito encaminhou a Nota Técnica
com os argumentos para considerar a contribuição suplementar no cômputo dos
gastos de manutenção e desenvolvimento do ensino. O documento foi juntado ao
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Processo nº 40/002.205/2013, sem decisão final até a data da finalização do
Relatório da CAD (v. fls. 559).
- no Parecer Prévio Contas às Contas de Governo do exercício de
2008, esta Corte incluiu a Recomendação nº 57, 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".

Ou seja, a recomendação procurava estabelecer um percentual da
despesa da SMEL que fosse alocado na SME, proporcionalmente à utilização das
Vilas Olímpicas Municipais pelos alunos matriculados nas unidades escolares da
Rede Pública Municipal de Ensino.
Para verificar o cumprimento da recomendação, esta Corte aprovou a
inclusão, no plano de inspeções, de verificação relativa à participação das despesas
da SMEL na MDE, com base em Parecer da Douta Procuradoria Especial no
Processo nº 40/003.518/2012. O Voto do Exmo Sr. Conselheiro Relator Fernando
Bueno Guimarães, aprovado pelo Plenário, foi pela inclusão dos itens de inspeção
números 1 e 2 (fls. 03/04 do processo indicado) no escopo das inspeções realizadas
a partir do exercício de 2013.
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Dando cumprimento ao determinado, foi feita inspeção ordinária pelas
3ª e 4ª IGEs, em conjunto, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e na
Secretaria Municipal de Educação (Processo nº 40/004.480/2013). A equipe de
inspeção fez um levantamento da quantidade de usuários em geral das Vilas
Olímpicas e, destes, quantos são alunos da rede municipal de educação e, destes
últimos, quantos utilizam a Vila Olímpica como extensão curricular no período de
horário escolar e apurou o total de 25.414 usuários em 8 Vilas Olímpicas. Desses
25.414 usuários, 10.476 (41,22%) são alunos matriculados na rede municipal de
educação e, dos 10.476, 2.427 (9,55% do total de usuários) utilizam os
equipamentos como extensão curricular. Até a data da finalização do Relatório da
CAD não havia decisão final sobre a matéria.
- o Convênio nº 08/2012 (Processo nº 40/002.655/2012), celebrado
entre a SME e o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro –
Rio Ônibus, cujo objeto é o fornecimento de transporte para a totalidade dos alunos
das escolas municipais da Rede Pública Municipal de Ensino, tem o valor de R$ 55
milhões e sua execução no exercício de 2013 foi a seguinte:

FONTE DE RECURSOS
ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
FUNDEB
Total

R$
10.335.204,00
44.664.796,00
55.000.000,00
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O montante foi incluído no Demonstrativo da MDE/2013. Ocorre que
a legalidade de tal subvenção pende de decisão final desta Corte no Processo nº
40/004.005/2011, que, segundo informam a 3ª e a 6ª Inspetorias-Gerais de Controle
Externo (fls. 383-384 e 414-417), encontra-se em curso de diligência, para que a
SME tomasse as providências cabíveis para reaver a importância repassada. Releva
observar que a eventual declaração de ilegalidade da despesa se refletiria no
quadro da MDE, tendo em vista a participação de R$ 10.335.204,00 na Fonte 100 Ordinários não vinculados – Tesouro, na execução deste convênio, em 2013.
- a LDB estabelece que as receitas que integram a base de cálculo da
MDE deverão ser repassadas ao órgão responsável pela educação e fixa os prazos
em função da arrecadação. Determina, ainda, que o atraso na liberação sujeitará os
recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades
competentes. A Lei Municipal nº 4.866, de 02/07/2008, que trata do Plano
Municipal de Educação, reflete o contido na LDB.
Nos 6 últimos Pareceres Prévios, este Tribunal aborda a questão,
sendo que, no Parecer Prévio às Contas de Governo do exercício de 2012, a
recomendação feita foi redigida nos seguintes termos:
“13. Que seja adotado o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases 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)”.
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Considerando que o a art. 69, §5º da LDB está em vigor e que não
consta manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre sua invalidade, a CAD
sugere que sejam ratificados os termos da recomendação, uma vez que ainda não
produziu resultados (fls. 563).
- o inciso XII, do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República, com redação incluída pela Emenda
Constitucional nº 53/2006, estabelece que o Município deverá destinar o mínimo de
60% dos recursos do Fundeb ao pagamento dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício. A apuração do cumprimento dessa obrigação
também deve compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO,
exigido no §3º do art. 165 da Constituição Federal, conforme determinação da
LDB, em seu art. 72.
A CAD relata que o Anexo 8 do RREO apresenta o percentual de
63,10% de aplicação, ficando acima do mínimo constitucional. Não obstante, o
gráfico a seguir apresenta os índices aplicados nos últimos cinco exercícios,
evidenciando uma queda gradativa, rebaixando tal destinação, de 81,93% em 2009,
para 63,10% em 2013:
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Percentual de Recursos do FUNDEB destinados ao Pagamento de Profissionais do Magistério

90,00%
81,93%
80,00%
77,87%

77,44%

71,28%

70,00%

63,10%
60,00%

50,00%
2009

2010

2011

2012

2013

O art. 7º da Lei Complementar Federal nº 141, de 13/01/2012,
estabelece, para os Municípios, o percentual mínimo de 15% de impostos e
transferências para aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS.
O próximo quadro revela que o Município aplicou 19,11 %:

APLICAÇÃO EM ASPS - EXERCÍCIO DE 2013
A - RECEITA

B - DESPESA DIVULGADA PELA CGM

12.325.166.168,09

R$

F - PERCENTUAL APLICADO (E/A)%
2.394.213.237,49

19,11%

C - SERVIDORES CEDIDOS
80.691,98
D - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR
39.264.221,34
E - DESPESA NA BASE DE CÁLCULO (B-C-D)
2.354.868.324,17

Diversamente da CAD, a CGM apurou o percentual de 19,43, pelos
motivos expostos a seguir:
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a) o inciso II do art. 4°, da Lei Complementar nº 141/2012, estabelece
que o gasto com pessoal ativo da área de saúde, quando em atividade alheia à área,
não constituirá despesa com ações e serviços públicos de saúde, para fins de
apuração dos percentuais mínimos. Em inspeção de março de 2014, a CAD
constatou a ocorrência de situações que não justificam a inclusão dos
correspondentes gastos na apuração do limite definido na legislação, quais sejam:
- servidores cedidos para órgãos cuja atividade-fim não corresponde a
serviços de saúde, não atendendo aos princípios de acesso universal, igualitário e
gratuito estabelecidos na Lei Federal nº 8.080/90, que cria o SUS;
- servidores cedidos para hospitais ou secretarias de saúde de outros
entes federativos, caso em que as despesas decorrentes não podem ser incluídas
como despesa própria com saúde feita pelo Município do Rio de Janeiro.No
exercício de 2013, tais despesas correspondem ao montante de R$ 80.691,98, que
deve ser excluído da apuração do limite legal.
b) a fls. 565, a CAD informa que, no Voto nº 589/2011, da lavra do
Excelentíssimo Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, consta que a douta
Procuradoria desta Corte de Contas37 em manifestação contida no Processo nº
40/001.669/11, ao tratar da utilização dos recursos do Fundeb para pagamento de
inativos e pagamento de contribuição suplementar ao Funprevi, concluiu que tal
utilização não se mostra possível, “já que o vetor finalístico do Fundeb – a
37

Parecer JRP nº 0815/2011, exarado no Processo nº 40/001.669/11.
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manutenção e o desenvolvimento da educação básica, e a valorização dos
profissionais do magistério – não contempla, em seu conteúdo, o adimplemento de
benefícios previdenciários ou a cobertura de passivos atuariais” e que, “da mesma
forma, não se mostra possível a utilização de recursos oriundos do Fundeb e
disciplinados pela Lei nº 11.494/07 para o pagamento de contribuição suplementar
ao Funprevi”.
Nos Pareceres Prévios às Contas de 2011 e 2012, o Plenário esta Corte
de Contas estendeu o entendimento da exclusão da contribuição previdenciária
suplementar às ações e serviços públicos de saúde (ASPS), com a recomendação de
“que os valores utilizados para pagamento da contribuição previdenciária
suplementar sejam excluídos da base de cálculo do mínimo constitucional a ser
aplicado em ações e serviços públicos de saúde – ASPS”.
Segundo a CAD, em resposta à recomendação do exercício de 2012, a
Secretaria Municipal da Casa Civil38, informa que "os estudos apresentados a essa
Egrégia Corte consoante Nota Técnica de 14 de agosto de 2013, através do Ofício
GP nº 367, de 15 de agosto de 2013, são extensivos à área de saúde, pelos seus
próprios termos e fundamentos".
Como já mencionado, o Processo nº 40/002.205/13 ainda não foi
objeto de decisão final desta Corte. Assim, uma vez que a Controladoria-Geral do
Município considerou como despesa com ASPS o montante de R$ 39.264.221,34,
38

através do Ofício CVL/AEA nº 13 (Processo nº 40/001.351/14).
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que se refere à contribuição previdenciária suplementar no exercício de 2013, a
CAD sugere, a fls. 566, que este Tribunal mantenha a recomendação constante dos
Pareceres Prévios às Contas de Governo dos exercícios de 2011 e 2012.
O percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde
(ASPS), no exercício, foi de 19,11%. A CAD sugere que esta Corte de Contas
“adote o novo percentual em futuras informações” (fls. 566).
c) os §§ 1º e 2º do art. 24, da Lei Complementar Federal nº 141/2012
determinam que a disponibilidade de caixa vinculada aos Restos a Pagar,
considerados para o cumprimento do percentual mínimo e, posteriormente,
cancelados ou prescritos, deve ser aplicada em ações e serviços de saúde,
necessariamente, até o término do exercício seguinte ao do cancelamento, mediante
dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual mínimo a ser
aplicado no exercício correspondente.
A CAD aponta que, no exercício de 2013, foi cancelado o montante de
R$ 3.677.817,64 de Restos a Pagar do exercício de 2012 vinculados a ASPS.
Enfatiza o fato de que esse valor deverá ser aplicado no exercício de 2014, através
da modalidade de aplicação específica (95) criada para esta finalidade (fls.566).
O detalhamento, a forma e a metodologia de apuração do
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida visam a assegurar a transparência
das obrigações contraídas pelos entes da Federação e a verificar o cumprimento do
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limite de endividamento de que trata o inciso II do art. 3°, da Resolução do Senado
n° 40/2001, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos
municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida.
A LRF atribuiu ao Ministério da Fazenda a verificação dos limites e
das condições das operações de crédito, na forma do art. 32. Segundo o Manual de
Instrução de Pleitos - MIP de operação de crédito para os Estados e Municípios,
editado por aquele Ministério, o Senado Federal delegou ao Ministério da Fazenda
(MF) a instrução dos processos sujeitos à sua autorização. Assim sendo, o MF
considera em sua análise de caráter vinculado, os itens constantes nas Portarias da
STN.
Em R $ m il

Dívida Cons olidada ( A )

11.781.005

( - ) Deduções (B)

3.258 .824

Ativo D is ponível e H averes Financeiros
( - )R es tos a Pag ar Proces s ados
Dívida Cons olidada Líquida ( C=A-B )
Receita Corrente Líquida

(D )

Re lação Dívida Cons olidada Líquida s/ RCL (C/D)
Lim ite

120%

Lim ite de a lerta

108%

4.353 .832
-1.095.008
8.522 .181
17.970.302
47,4 2%

Em R $ m il

Dívida Cons olidada Previdenciária( A )

3.308 .142

( - ) Deduções (B)

2.326 .091

Ativo D is ponível e Inves tim entos (*)
( - )R es tos a Pag ar Proces s ados
Dívida Cons olidada Líquida Previdenciária (C=A-B )
(*) In cluídos o s im óveis cons tan tes da Le i 5300/11
Fon te: C ontas de Ges tã o 2013

2.552 .121
-226 .029
982 .051
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O quadro anterior apresenta o cálculo da Dívida Consolidada Líquida
e os valores do Regime Previdenciário. Observa-se que a Dívida Consolidada
Líquida representou 47,42% da Receita Corrente Líquida, cumprindo o limite
estabelecido no inciso II do art. 3° da Resolução do Senado Federal n° 40/2001.
A fls. 591-597, a CAD comenta em detalhe o comportamento da
Dívida.
A Constituição Federal veda a realização de Operações de Crédito que
excedam o montante das despesas de capital39. Seu cumprimento resta demonstrado
no Anexo 9 do RREO, conforme segue, evidenciando que as receitas de operações
de crédito foram inferiores às despesas de capital:
R$ Mil
REGRADEOURO
A) Despesas de Capital

3.371.405

B) Incentivos Fiscais para Contribuinte
C) Despesas da Capital Líquida
D) Receitas de Operações de Crédito

3.371.405
717.932

Cumpriu a regra de ouro: Dmenor que C
Fonte: Contas de Gestão 2013

O quadro de Despesa de Pessoal é exigido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal40, como parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal. O

39
40

inciso III, do art. 167 da Constituição da República (Regra de Ouro).
em seu art. 55, inciso I, alínea “a”.
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demonstrativo visa a assegurar a transparência da despesa com pessoal de cada um
dos Poderes e órgãos e a verificar o cumprimento dos limites. A LRF fixou limites
para as Despesas com Pessoal em percentuais da Receita Corrente Líquida, sendo
de 60% para o Município (art. 19, inciso III)41, dos quais, 54% para o Executivo
(art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b”) e 6% para o Legislativo (incluído o Tribunal
de Contas do Município). De acordo com o demonstrativo a seguir, o total da
Despesa com Pessoal (Consolidado) correspondeu a 42,41% da Receita Corrente
Líquida, no exercício, e os gastos com pessoal do Poder Executivo, Câmara
Municipal e Tribunal de Contas correspondem a 40,09%, 1,52% e 0,79% sobre a
Receita Corrente Líquida, respectivamente, o que evidencia o cumprimento dos
limites previstos nos arts. 19, inciso III, e 20, inciso III, alínea “b”, da LRF42.

41

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada
período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a
seguir discriminados:
(...)
III – Municípios: 60% (sessenta por cento).
41 Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
(...)
III – na esfera municipal:
(...)
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
42 Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
(...)
III – na esfera municipal:
(...)
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
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Em R$ m il

DESPESA COM PESSOAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionistas
Outras de Despesa de Pessoal decorrente de
contratos de terceirização (art. 18 § 1° da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da
LRF) (II)
(-) Indenizações por Demissão e
Incentivos à Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial
(-) Despesas de Exercícios Anteriores
(-) Inativos e Pensinistas com Recursos Vinculados
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA
FINS DE LIMITE
(III) = (I) - (II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM
PESSOAL SOBRE A RCL (V) = (III / IV)*100

EXECUTIVO
9.993.943
7.175.410
2.748.020

CÂMARA
274.197
274.197

TCM
142.578
142.052
527

70.513

2.789.878
2.641
19.477
24.719

CONSOLIDADO
10.410.718
7.591.658
2.748.547
70.513

282

282

119

2.790.278

119

2.641
19.477
25.120

2.743.041

2.743.041

7.204.066

273.915

142.460

7.620.440

17.970.302

17.970.302

17.970.302

17.970.302

40,09%

1,52%

0,79%

42,41%

Fonte:Pres tação de Contas do Prefeito/Relatórios de Gestão Fis cal da CMRJ e TCMRJ

Prosseguindo, a CAD informa que, no exercício anterior, a despesa
líquida com pessoal correspondeu a 43,14% da RCL e que a diminuição se deve ao
fato de a variação nominal da RCL (12,02%) ter sido maior do que a variação
nominal da Despesa com Pessoal (10,10%), entre os exercícios de 2012 e 2013.
Como demonstra o quadro seguinte, o Município do Rio de Janeiro
cumpriu o limite máximo de 30% da despesa fixada para transposição,
remanejamento ou transferências de recursos, estabelecido no art. 8º da Lei
nº 5.551, de 10/01/2013 (LOA). O parágrafo único do mesmo artigo exclui da base
de cálculo e do limite autorizado, os valores correspondentes à amortização e
encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas
e a contratar. O art. 9º relaciona as despesas cuja abertura de crédito suplementar
não se sujeita ao limite fixado.
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R$ mil
Dotação Inicial Global (A)

23.512.597

Dotações para despesas (B)

2.355.595

Com Juros e Encargos da Dívida

589.595

Com Amortização da Dívida

306.606

Operaç. de Crédito Contrat. a Realizar

401.054

Operaç. de Crédito Contrat. Realizadas

1.058.340

Dotação Inicial na Base de Cálculo (C=A-B)
Créditos Adicionais Abertos sujeitos ao Limite (D)

21.157.001
2.883.937

Percentual atingido E=D/C

13,63%

Limite Estabelecido na Lei Orçamentária

30%

Fonte:Prestação de Contas 2013 e FINCON
Cálculos CAD

A Resolução do Senado nº 43/200143 estabelece os limites para as
Operações de Crédito, cujos dados são divulgados no Anexo 4 do Relatório de
Gestão Fiscal, sintetizado a seguir:
R$ mil

OP ERAÇÕES DE CRÉDITO S UJ EITAS AO LIM ITE
Ope ra ç õe s de Cré dito Inte rna s e Ex te rna s (A)
Re c e ita Corre nte Líquida - RCL (B )
Ope ra ç õe s Inte rna s e Ex te rna s /RCL - A/B
Lim ite - Inc is o I do Art.7 º da Re s oluç ã o S e na do nº 4 3 /2 0 0 1

2 2 9 .6 2 4
1 7 .9 7 0 .3 0 2
1 ,2 8 %
1 6 ,0 0 %
2 .8 7 5 .2 4 8

Fo n te : C o n ta s d e Ge s tã o 2 0 1 3

No exercício de 2013, as operações de crédito sujeitas ao limite
corresponderam a 1,28% da Receita Corrente Líquida, percentual inferior ao limite
de comprometimento, de 16% da RCL, fixado no art. 7º da Resolução.

43 Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios observarão,
ainda, os seguintes limites:
I - o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesseis
por cento) da receita corrente líquida, definida no art. 4º.
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A CAD acrescenta que, além das operações de crédito sujeitas ao
limite, o Município recebeu recursos provenientes de operações de crédito não
limitadas pela Resolução do Senado Federal44, no valor de R$ 488.308.000,00,
sendo R$ 470.728.000,00 referentes a financiamento do BNDES para a
implantação do sistema BRT Transcarioca, que se enquadra nesta condição por sua
finalidade relacionada à infraestrutura para a realização da Copa do Mundo 2014 e
dos Jogos Olímpicos de 2016.
O Anexo 4 do RGF também traz a informação de que o Município não
efetuou operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) em
201345.

44 Art. 7º § 3º: São excluídas dos limites de que trata o caput as seguintes modalidades de operações de crédito::
I - contratadas pelos Estados e pelos Municípios com a União, organismos multilaterais de crédito ou instituições
oficiais federais de crédito ou de fomento, com a finalidade de financiar projetos de investimento para a melhoria da
administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo Poder
Executivo Federal;
II - contratadas no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente - Reluz, estabelecido com base na
Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000;
III - contratadas diretamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ou com
seus agentes financeiros credenciados, no âmbito do programa de empréstimo aos Estados e ao Distrito Federal de
que trata o art. 9-N da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional (CMN), e suas
alterações;
IV - destinadas ao financiamento de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
45
O limite é definido em 7% da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 10 da Resolução do Senado nº
43/200145.
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O inciso II46 do art. 7º, da Resolução do Senado nº 43/2001, fixa em
11,5% da receita corrente líquida o limite para o comprometimento anual com
amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada. Os §§ 4º e 6º do
mesmo artigo, com a redação dada pela Resolução do Senado nº 36/2009, fixam a
metodologia para o cálculo do comprometimento47. Como demonstrado no quadro
a seguir, efetuando o cálculo de acordo com o inciso II do § 4º, a CGM apurou o
percentual de 6,56%, cumprindo o limite estabelecido (fls. 572):

46 Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios observarão,
ainda, os seguintes limites:
II - o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos
a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não poderá exceder a 11,5% (onze
inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida;
47

“§ 4º Para efeitos de atendimento ao disposto no inciso II do caput, o cálculo do

comprometimento anual com amortizações e encargos será feito pela média anual da relação entre o
comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano, considerando-se, alternativamente, o que
for mais benéfico:
I – todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida;
ou
II – os exercícios financeiros em que houver pagamentos até 31 de dezembro de 2027.
§ 6º Para os efeitos deste artigo, a receita corrente líquida será projetada mediante a aplicação de
fator de atualização a ser divulgado pelo Ministério da Fazenda, sobre a receita corrente líquida do período de 12
(doze) meses findos no mês de referência”.
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2014
1.293.121
599.669
693.452

2015
1.383.876
553.898
829.978

2016
1.464.373
549.824
914.550

2017
1.608.077
673.464
934.613

2018
1.734.358
856.312
878.046

RCL

17.970.302

18.620.827

19.294.901

19.993.376

20.717.136

21.467.097

22.244.205 23.049.446

% de Comprometimento

5,23%

6,94%

7,17%

7,32%

7,76%

8,08%

7,73%

Serviço da Dívida
Amortização
Juros e Comissões

2021
1.630.281
918.981
711.300

2022
1.602.093
948.318
653.776

2023
1.571.325
977.013
594.311

2024
1.596.108
1.063.612
532.497

2025
1.494.462
1.027.328
467.133

2026
1.457.291
1.054.623
402.667

2027
1.433.407
1.097.782
335.625

RCL

23.883.836

24.748.430

25.644.324

26.572.648

27.534.578

28.531.330

29.564.164

% de Comprometimento

6,83%

6,47%

6,13%

6,01%

5,43%

5,11%

4,85%

Serviço da Dívida
Amortização
Juros e Comissões

2019
1.719.948
896.663
823.285

R$
2020
1.684.481
916.530
767.951

2013
939.839
388.752
551.087

7,31%

Fator de Atualização da RCL: 3,62% (Base: exercício 2013; Fonte: STN-MIP março 2013)
Média Anual de Comprometimento:

6,56%

Ao final de cada exercício, as despesas inscritas em Restos a Pagar
Processados (RPP) e Restos a Pagar Não Processados (RPN) deverão estar
cobertas pelas disponibilidades existentes nas contas de Caixa e Bancos, de forma a
ser possível o seu pagamento no exercício seguinte48. O cumprimento dessa
obrigação é apresentado através dos Demonstrativos da Disponibilidade de Caixa e
dos Restos a Pagar49, que constituem os subitens 2.2.6 e 2.2.8 das contas de
governo em exame:

48
49

§ 1º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
Anexo 5 e Anexo 6 do Relatório de Gestão Fiscal, respectivamente.
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R$ mil
Disponib.de caixa
bruta
Recusos Vinculados (1)

Obrigações
Financeiras

2.473.224

850.004

Disponib.de caixa
líquida
1.623.220

RPN Inscrito
383.131

FUNDEB

243.631

151.223

92.408

61.660

FMS

428.275

222.803

205.472

110.722

FMAS

32.881

3.147

29.734

925

FCA

17.144

1.724

15.420

301

FMH

46.715

24.836

21.879

5.138

FEIP

74.732

5.020

69.713

3.351

Dem ais fundos especiais

354.386

2.041

352.346

19.375

Salário Educação

213.511

19.014

194.497

38.088

70.217

166.959

Convênios
Multas de trânsito

237.175

57.080

10.205

7.820

2.385

2.314

140.533

107.261

33.272

28.907

Merenda Escolar

12.132

1.264

10.868

841

Royalties Petróleo

70.779

8.653

62.127

24.886

Operações de Crédito

Outros recursos vinculados
Recursos não vinculados (2)

591.124

224.983

366.141

29.543

1.748.408

910.132

838.277

360.555
743.685

Total sem RPPS (3 = 1 + 2)

4.221.633

1.760.136

2.461.497

RPPS (4)

1.027.755

229.093

798.662

TOTAL CONSOLIDADO (3 + 4)

5.249.388

1.989.229

3.260.159

743.685

Fonte:Contas de Governo 2013

A CAD (fls. 573-574) conclui que se pode constatar que o Município
atendeu ao disposto na LRF, uma vez que o total das despesas inscritas em RPN
(R$ 743.685.000,00) é suportado pelo total da disponibilidade financeira líquida
(R$ 3.260.159.000,00) na data de 31/12/2013, com superávit de R$
2.516.473.000,00, após a inscrição em RPN. A Coordenadoria acrescenta que os
dados publicados mostram que 24,50% do total da disponibilidade líquida existente
em 31/12/2013, antes da inscrição em RPN, pertenciam ao Funprevi, e 75,50% ao
Município.
Se considerados apenas os dados do Poder Executivo, constata-se que
também foi atendido o disposto na LRF, uma vez que o total das despesas inscritas
em RPN (R$ 723.811.000,00) é suportado pelo total da disponibilidade financeira
líquida (R$ 3.028.867.000,00) em 31/12/2013, o que resulta em superávit de
R$ 2.305.056.000,00, após a inscrição em RPN:
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R$ mil
Disponib.de caixa
bruta
Recusos Vinculados (1)

2.360.022

Obrigações
Financeiras

Disponib.de caixa
líquida

849.922

1.510.100

RPN Inscrito
382.543

FUNDEB

243.631

151.223

92.408

61.660

FMS

428.275

222.803

205.472

110.722

FMAS

32.881

3.147

29.734

925

FCA

17.144

1.724

15.420

301

46.715
74.732

24.836
5.020

FMH
FEIP

21.879
69.713

5.138
3.351

Demais fundos es peciais

241.184

1.958

239.226

18.788

Salário Educação

213.511

19.014

194.497

38.088

70.217

166.959

Convênios
Multas de trâns ito
Operações de Crédito
Merenda Es colar
Royalties Petróleo
Outros recurs os vinculados

237.175

57.080

10.205

7.820

2.385

2.314

140.533

107.261

33.272

28.907

12.132

1.264

10.868

841

70.779

8.653

62.127

24.886

591.124

224.983

366.141

29.543
341.268

Recursos não vinculados (2)

1.629.881

909.776

720.105

Total sem RPPS (3 = 1 + 2)

3.989.903

1.759.698

2.230.205

RPPS (4)

1.027.755

229.093

798.662

TOTAL (3 + 4)

5.017.658

1.988.791

3.028.867

723.811
723.811

Fonte:Contas de Governo 2013

Os dados publicados demonstram que 26,37% do total da
disponibilidade líquida do Poder Executivo em 31/12/2013, antes da inscrição em
RPN, pertenciam ao Funprevi, e 73,63% ao Município.
O art. 14 da Lei Municipal nº 5.551, de 10/1/2013 (Lei Orçamentária
Anual – LOA) fixa os limites para a aplicação do incentivo fiscal à cultura, no
exercício de 2013, no mínimo de 0,35% e no máximo de 1%, da arrecadação do
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS, nos termos do §2º do art. 1º da
Lei nº 1.940/1992. A Lei nº 5.553, de 14/1/2013, revogou a Lei nº 1.940/1992,
estabelecendo (§5º do art. 1º) que a Lei Orçamentária Anual fixará o montante do
incentivo fiscal em benefício do apoio à realização de projetos culturais em , no
mínimo, 1% da receita do ISS no ano anterior. O Município do Rio de Janeiro
publicou as seguintes informações a respeito, cuja análise indica que foram
cumpridos os limites fixados na LOA/2013, tendo em vista que a alteração na
legislação ocorreu após a edição desta última:
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R$
Receitas Arrecadadas de ISS
Incentivos Fiscais Concedidos p/ Projetos Culturais
Percentual Aplicado

4.805.980.869,18
34.568.325,88
0,72%

Fonte:Contas de Governo 2013

Do total da despesa empenhada com incentivos fiscais, foram
liquidados R$ 21.834.115,15 (63,16%).
No que tange às Parcerias Público-Privadas, a Portaria STN nº
637/2012 determina a publicação do Anexo 13 do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária (RREO), com a finalidade de dar transparência ao cumprimento do
limite das despesas derivadas das parcerias público-privadas, em relação à receita
corrente líquida. No caso dos municípios, o demonstrativo visa à aferição dos
limites previstos no art. 2850 da Lei Federal nº 11.079, de 30/12/2004, que instituiu
normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da
administração pública51.
O § 2º do art. 28 da Lei Federal nº 11.079/2004 prevê que, na
aplicação do limite previsto, serão computadas as despesas derivadas de contratos
de parceria celebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações
50 Lei Federal 11.079/2004
Art. 28 A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e
Municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por
esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do exercício ou se as
despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% (cinco por cento) da receita
corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.
51
A CAD relembra que, nos termos do § único do seu art. 1º, aplicam-se aos órgãos da Administração Pública
direta, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia
mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios
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públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades
controladas, direta ou indiretamente, pelo ente em questão, excluídas as empresas
estatais não dependentes.
Atualmente, estão em vigor 3 dessas Parcerias, com previsão de
pagamento de despesas por parte do Município: Porto Novo S.A.; Rio Mais S.A. e
VLT Carioca S.A, abordadas pela CAD a fls. 576-577 do processo.
O contrato no valor total de R$ 7.609.000.000,00, celebrado em
26/11/2010, entre a CDURP - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Rio de
Janeiro

e a Concessionária Porto Novo S.A., na modalidade de concessão

administrativa, tem por objeto a contratação de serviços de revitalização, operação
e manutenção da AEIU (Área de Especial Interesse Urbanístico) da Região
Portuária.
A CDURP é considerada entidade independente, condição que
desobriga a inclusão dos valores decorrentes desta PPP no cálculo do limite de 5%,
previsto no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.079/2004. Porém, de acordo com o
modelo do Anexo 13 do RREO, que integra a Portaria STN nº 637/2012, o
cronograma de despesas desta PPP deveria ser registrado na linha “Estatais não
Dependentes”, o que, segundo a CAD, não ocorreu no demonstrativo publicado.
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O

contrato

de

Parceria

Público-Privada

no

valor

de

R$

1.351.969.700,65, celebrado em 26/04/2012, entre o Município52, e a
Concessionária Rio Mais S.A., tem por objeto a construção, a operação e a
manutenção do Parque Olímpico, visando aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de
2016.
Em 14/06/2013, foi celebrado contrato de Parceria Público-Privada, no
valor de R$ 1.609.028.358,30, entre o Município do Rio de Janeiro53, a
Concessionária do VLT Carioca S.A. e a Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, cujo objeto é a concessão
patrocinada para a prestação dos serviços, incluindo a realização das obras e
fornecimento da rede prioritária, visando à implantação, à operação e à manutenção
de Sistema de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), nas Regiões Portuária e
Central. O valor da concessão deverá ser pago em 270 contraprestações mensais,
contadas do início da operação comercial da Etapa 1 da Rede Prioritária do Sistema
VLT. O aporte do Poder Público, fixado em R$ 532.000.000,00, destina-se à
aquisição ou à construção de bens reversíveis por parte da Concessionária.
Os valores das Parcerias firmadas com a Concessionária Rio Mais
S.A. e com a Concessionária do VLT Carioca S.A. foram considerados para fins de
elaboração do anexo 13 do RREO. Porém, a fls. 577, a CAD alerta que o montante
projetado para a despesa com a PPP Concessionária Rio Mais S.A não está de
52
53

por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil.
também através da Secretaria Municipal da Casa Civil.
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acordo com a previsão de receitas apresentada pela Concessionária no Quadro 1
anexo à sua proposta (Processo nº 01/001.685/2011), conforme apurado em
inspeção da própria Coordenadoria. Assim sendo, considerados os dados
apresentados no referido Quadro 1, a soma dos desembolsos das duas Parcerias
Público-Privadas não gera descumprimento do limite estabelecido no art. 28 da Lei
Federal 11.079/2004, conforme demonstrado a seguir:
R$
Despesas de PPP - RIO Despesas de PPP Mais (Anexo 1 da
VLT (Anexo 13 do Total das PPP's
RREO)
Proposta)
0,00

RCL

%

2012

24.777.211,27

24.777.211,27

16.042.062.267,07 0,15%

2013

156.300.000,00

0,00 156.300.000,00

17.970.301.768,94 0,87%

2014

387.788.596,00

0,00 387.788.596,00

18.620.826.692,98 2,08%

2015

243.921.865,00

14.302.474,29 258.224.339,29

19.294.900.619,27 1,34%

2016

6.951.298,00

60.785.515,74

67.736.813,74

19.993.376.021,69 0,34%

2017

16.715.374,00

71.512.371,48

88.227.745,48

20.717.136.233,66 0,43%

2018

13.753.355,00

71.512.371,48

85.265.726,48

21.467.096.565,32 0,40%

2019

7.048.406,00

71.512.371,48

78.560.777,48

22.244.205.461,00 0,35%

2020

6.968.031,00

71.512.371,48

78.480.402,48

23.049.445.698,68 0,34%

2021

6.770.889,00

71.512.371,48

78.283.260,48

23.883.835.632,97 0,33%

2022

6.442.830,00

71.512.371,48

77.955.201,48

24.748.430.482,88 0,31%

Fonte:Contas de Gestão e Quadro 1, anexo da Proposta (processo 01/001685/2011)

A Resolução do Senado Federal nº 43/2001 estabelece, em seu art. 9º,
que o saldo global das garantias concedidas pelos municípios não poderá exceder o
limite de 22% da receita corrente líquida, o que é verificado por meio da publicação
do Anexo 3 do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), Garantias e Contragarantias de
Valores, que integra o item 2.2.4 da Prestação de Contas de Gestão em exame. A
análise do documento demonstra que o Município não concedeu garantias
enquadradas no limite estabelecido pelo Senado Federal, durante o exercício de
2013.
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2.11 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
Dívida Ativa Tributária são os créditos de propriedade da Fazenda
Pública provenientes de obrigação legal relativa a tributos, e os respectivos valores
adicionais, tais como multas e juros. Dívida Ativa não Tributária são os demais
créditos da Fazenda Pública, tais como os oriundos de empréstimos compulsórios;
contribuições estabelecidas em lei; multas de qualquer origem ou natureza, exceto
as tributárias; foros; laudêmios; aluguéis ou taxas de ocupação; custas processuais;
preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos; indenizações;
reposições; restituições; alcances dos responsáveis definitivamente julgados; bem
como os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação
de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras
obrigações legais (Lei Federal n.º 4.320, art. 39, § 2º).
O estoque da Dívida Ativa do Município integra o Balanço
Patrimonial da Administração Direta na conta Créditos do Município, componente
do grupo Ativo Permanente, no montante de R$ 33,2 bilhões que, após a dedução
dos parcelamentos do exercício (R$ 1,77 bilhão) e do ajuste do ativo a valor
recuperável (R$ 6,0 bilhões), resulta no valor líquido de R$ 25,4 bilhões. Sua
participação nos ativos do Município é de tal relevância, que, do montante de
R$ 36,1 bilhões registrado no Ativo Real da Administração Direta54, cerca de

54

que consiste na soma do Ativo Financeiro com o Ativo Permanente.
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70,4% correspondem aos créditos líquidos inscritos em Dívida Ativa. As variações
ocorridas no exercício são demonstradas a seguir:
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO 2013

31/12/2012

AJUST.
EXERC.
ANTER.

ATUALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO

AJUSTES DE
INSCRIÇÃO
(PPI)

R$ Mil

BAIXA POR
PAGAMENTO

BAIXA POR
CANCELAMENTO/
ALTERAÇÃO

TOTAL

31/12/2013

IPTU

19.242.398

-779

2.211.947

367.199

-5.851.851

-970.513

-403.047

-4.647.043

14.595.355

ISS

15.608.616

-50

1.078.780

136.271

-67.228

-200.191

-23.004

924.579

16.533.195

IVVC

306.481

0

19.665

0

0

-14

-1.495

18.156

324.637

ITBI

134.139

-9

13.015

0

0

-10.942

-148

1.916

136.055

1.327.940

-69

225.399

57.282

-1.989

-33.019

-11.135

236.470

1.564.410

TOTAL INSCRITO

36.619.574

-907

3.548.806

560.752

-5.921.068

-1.214.679

-438.828

-3.465.923

33.153.651

Provisão
Parcelam. do Exercício

-5.998.477
-251.045

-5.998.477
-1.769.124

TOTAL CONSTANTE NO
PATRIMÔNIO DA ADM.
DIRETA

30.370.052

25.386.050

DIVERSOS

Fonte: CGM/cálculos CAD

O significativo valor constante da coluna "Ajustes de Inscrição (PPI)"
decorre da implementação do Programa de Pagamento Incentivado – PPI55, Lei nº
5.546, que facultou aos contribuintes do Município aderir ao programa e ficar em
dia com o fisco municipal, concedendo o prazo de 120 dias para a adesão (de 18 de
fevereiro a 17 de junho de 2013).
A fls. 196 do processo, é informado que os eventos extraorçamentários
relacionados com a Dívida Ativa (cancelamentos e novas inscrições) e referentes ao
mês de dezembro não foram objeto de registro contábil.
Como se demonstra no gráfico a seguir, na data de 31/12/2013, a
participação mais significativa no total inscrito da dívida correspondia ao ISS

55

Lei nº 5.546/2012, que instituiu a anistia e a remissão de créditos tributários, especialmente no que diz respeito à
cobrança do IPTU com alíquotas progressivas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 29/2000.
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(49,87%), seguido pelo IPTU (44,02%). Juntas, estas espécies tributárias
representam 93,89% dos créditos. A CAD informa que, no exercício de 2013,
houve uma queda no estoque da dívida do IPTU e que, por outro lado, observou-se
incremento do ISS, quase na mesma medida:

Participação no Saldo da Dívida
60,0%
52,56% 52,82% 52,55%
49,87%

50,0%

44,02%

41,89% 41,60% 42,62%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

5,55%

5,59%

4,83%

6,11%

0,0%

ISS

IPTU
2010

2011

Outros
2012

2013

A evolução do saldo da Dívida Ativa do Município no período 20092013, em valores reais, atualizados pelo IPCA-E de 5,85%, publicado pelo IBGE
no período, revela um crescimento real de 2,51%. Os valores correntes foram
atualizados utilizando-se como indexador a variação do IPCA-E:
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Evolução do Saldo da Dívida Ativa

R$ Bilhões

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2009

2010

2011

2012

2013

A comparação apenas dos exercícios de 2012 e 2013 corresponde a
uma redução de 14,47%, conforme demonstrado a seguir:
R$ mil

Períodos
IPTU
ISS
IVVC
ITBI
Diversos
Total

2009

2010

17.023.770
13.607.869
310.343
97.315
1.302.855

18.123.400
14.443.500
310.158
112.320
1.490.690

32.342.152

34.480.068

(%)
2010/2009
6,46
6,14
(0,06)
15,42
14,42
6,61

2011
19.215.450
15.133.613
308.298
132.177
1.592.555
36.382.093

(%)
2011/2010
6,03
4,78
(0,60)
17,68
6,83
5,52

2012
20.367.868
16.521.720
324.410
141.986
1.405.833
38.761.817

(%)
(%)
(%)
2012/2011
2013
2013/2012 2013/2009
6,00 14.595.355
(28,34)
(14,26)
9,17 16.533.195
0,07
21,50
5,23
324.637
0,07
4,61
7,42
136.055
(4,18)
39,81
(11,72) 1.564.410
11,28
20,08
6,54 33.153.652
(14,47)
2,51

Fonte: CGM, Cálculos: CAD/SGCE

Observa-se que o estoque da dívida ativa apresentou um aumento
contínuo entre 2009 e 2012, fato que pode ser explicado pela constante diferença
entre a atualização monetária dos créditos já inscritos, acrescida das novas
inscrições, e os valores pagos acrescidos dos cancelamentos. Em 2013, ocorreu
uma queda no estoque da dívida ativa, justificada pelo significativo aumento dos
cancelamentos do IPTU, decorrentes da implementação do Programa de Pagamento
Incentivado – PPI.
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No Balanço Patrimonial Consolidado do Município, os valores
inscritos em Dívida Ativa que tenham como sujeito passivo órgãos integrantes da
sua Administração Direta ou Indireta devem ser eliminados do grupo da Dívida
Ativa, uma vez que se trata de crédito do Município contra o próprio Município.
No Balanço Patrimonial Consolidado de 2013, foi eliminado apenas o
valor referente à Dívida Ativa lançada contra a Riourbe, correspondente ao IPTU
inscrito, no valor de R$ 5,89 milhões, e os créditos objetos de parcelamento com
previsão de recebimento durante o exercício de 2014, que foram reclassificados no
Ativo Realizável a Curto Prazo (R$ 1.769 milhões). Assim, o Balanço Patrimonial
Consolidado apresenta saldo de R$ 31,4 bilhões na conta Créditos Realizáveis a
Longo Prazo – Dívida Ativa:
Dados para Consolidação 2013
Especificação
Balanço ADMINISTRAÇÃO DIRETA
(- )Parcelamentos
(=)Sub-total

R$ mil
Valor
33.153.652
1.769.124
31.384.528

AJUSTES

5.888

IPTU

5.888

RIOURBE
(=) Balanço Consolidado

5.888
31.378.639

Fonte CGM, cálculos CAD

No entanto, com base nas informações extraídas da auditoria contábil
feita pela CAD, em março de 2014, pode-se afirmar que existem outros valores de
dívida ativa lançados contra órgãos e entidades integrantes da Administração
Municipal Direta ou Indireta, que não foram eliminados das demonstrações
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consolidadas do Município. A CAD revela que, de acordo com relatório fornecido
pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), emitido pelo Sistema DAM, foram
identificadas 1.763 Certidões de Dívida Ativa (CDA) referentes ao IPTU, no valor
total de R$ 40,6 milhões, em que o sujeito passivo é o próprio Município do Rio de
Janeiro. Da mesma forma, relativamente à espécie tributária do ISS, o relatório de
Dívida Avulsa demonstra que a Comlurb (R$ 828,4 milhões) e a Riotur (R$ 52,3
milhões) respondem por débitos no total de R$ 880,7 milhões. Releva destacar que
os valores atribuídos à Riourbe, a título de IPTU, para fins de consolidação, são
inferiores àqueles controlados pela PGM, refletindo uma diferença de R$ 6,2
milhões, uma vez que o valor eliminado foi de R$ 5,89 milhões e o saldo devedor
da empresa, para o IPTU, é de R$ 12,1 milhões, representado por 613 Certidões de
Dívida Ativa.
Segundo a CAD, a eliminação não ocorre, por inexistir sinergia entre o
Órgão de Controle do Ativo (PGM) e o Órgão de Controle Interno (CGM). Em
consequência, as eliminações para fins de consolidações são executadas pelo órgão
de Controle Interno com base nos valores contabilizados no passivo dessas
Entidades, o que provoca demonstrações contábeis incorretas.
A CAD acrescenta que, não obstante a Comlurb ter informado56 o
valor de R$ 657,2 milhões, demonstrando a posição devedora dos autos de infração
números 66.313/95 e 63.032/03, referentes ao ISS, esta cifra não foi atualizada e

56

em Nota Explicativa às demonstrações contábeis.
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eliminada no Balanço Consolidado. Do exposto, a CAD sugere que, a fim de
corrigir esta impropriedade, que resulta em uma avaliação acima do valor real do
ativo consolidado do Município, é recomendável que a PGM se articule com a
Secretaria Municipal de Fazenda e, em conjunto, procedam a ajustes no Sistema da
Dívida Ativa, especialmente no cadastro do IPTU, de maneira tal que todas as
Certidões de Dívida Ativa que tenham como sujeito passivo Órgãos integrantes da
Administração Direta ou Indireta do Município possam ser identificadas.
Dando continuidade ao seu pronunciamento, a CAD esclarece que foi
utilizada a premissa de considerar todas as receitas decorrentes da cobrança de
créditos inscritos em Dívida Ativa, tendo em vista que, historicamente, esse era o
procedimento adotado no âmbito da Prefeitura, o que permite a comparação
temporal nos últimos cinco anos.
No exercício de 2013, a arrecadação da dívida ativa, atingindo o
montante de R$ 1.214,7 milhões, apresentou um acréscimo real, em comparação
com o exercício de 2012, resultado que exprime uma variação favorável de
90,44%, quando comparado com a previsão inicial.
Na comparação dos últimos cinco anos, o comportamento da
arrecadação é o seguinte:
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EXERCÍCIO

PREVISÃO

R$ mil
VARIAÇÃO
ARRECADAÇÃO
%

2013

637.843

1.214.679

90,44%

2012

487.002

827.777

69,97%

2011

473.769

532.196

12,33%

2010

377.664

496.683

31,51%

2009

344.214

381.938

10,96%

(1) A arrecadação inclui o Principal da Dívida Ativa, Multas e Juros
Fonte: CGM - Valores atualizados pelo IPCA-E

Evolução da Receita de Dívida Ativa
(2009-2013)

R$ Milhões

1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
2009

2010

2011

2012

2013

O significativo incremento constatado no exercício de 2013 é
decorrente do Programa de Pagamento Incentivado (PPI).
O quadro seguinte compara o Índice de Arrecadação nos últimos 5
exercícios57, podendo-se observar incremento a partir de 2012, bem como ofato de
que, em decorrência do PPI, atingiu sua maior marca histórica no exercício de
2013:

57

composto pela divisão da receita arrecadada, pelo total do saldo da dívida.
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R$ mil
Especificação

2009

Receita Total
Saldo da Dívida
Índice de Arrecadação

2010

2011

2012

2013

302.651

416.363

475.355

782.028

1.214.679

25.813.534
1,17%

28.887.581
1,44%

32.496.329
1,46%

36.619.572
2,14%

33.153.652
3,66%

Fonte: CGM - valores nominais

Os efeitos do PPI na redução do estoque da Dívida Ativa atingiram a
cifra de R$ 7 bilhões, sendo R$ 1 bilhão de arrecadação e R$ 6 bilhões de ajustes
nas inscrições já existentes.
Ao tratar de outros aspectos relevantes para a matéria, a CAD
apresenta o comportamento das arrecadações por via judicial e amigável, nos
últimos 5 anos, em valores corrigidos pelo IPCA-E, dos quais foram excluídos os
valores componentes do chamado “lixão”; ou seja, os que se referem a pagamentos
que, por motivos operacionais do Sistema da Dívida Ativa, não podem ser
imediatamente relacionados a uma certidão, antes que se defina tratar-se de
cobrança amigável ou judicial. Nesse caso, posteriormente, a Procuradoria da
Dívida Ativa (PDA) toma as medidas conducentes à identificação:

Anos

AR R EC AD AÇ ÃO T O T AL (R $ mil - atualiz ado pe lo IPC A-E)
AM IG ÁVEL
% T O T AL
JU D IC IAL
% T O T AL
T O T AL

2009

158.424

41,88%

219.846

58,12%

378.270

2010

162.926

32,88%

332.595

67,12%

495.521

2011

181.983

34,24%

349.516

65,76%

531.500

2012

150.300

18,18%

676.479

81,82%

826.780

2013

261.094

21,80%

936.626

78,20%

1.197.720

* N ão inclui os v alore s pagos mas não apropriados
Fonte : PG M / PD A
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A arrecadação real registrada no exercício 2013 cresceu 44,9% em
relação a igual período anterior, o que se explica pelo efeito do Programa de
Pagamento Incentivado, principalmente.
Ainda, a cobrança amigável evoluiu 73,7%, quando comparada a
2012, ao passo que a arrecadação por via judicial aumentou 38,5%, sendo de se
observar que, historicamente, a arrecadação judicial supera a amigável. No
exercício de 2013, representou 78,2% do total, com ligeira redução de participação
relativa sobre 2012, como demonstra o gráfico a seguir:

Evolução da Arrecadação por via Judicial e Amigável
R$ Bilhões

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
2009

2010
AMIGÁVEL

2011

2012

2013

JUDICIAL

Também relevante é a arrecadação proveniente de "parcelamentos",
cujo valor, de acordo com informações da Procuradoria da Dívida Ativa (PG/PDA),
foi de R$ 316,4 milhões, representando 26% da receita no período. Desse total, a
arrecadação com parcelas do PPI respondeu por 76%, atingindo R$ 241,5 milhões.
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Ainda segundo informações da PG/PDA, havia 251.328 Certidões de
Dívida Ativa em cobrança parcelada, perfazendo R$ 1.767,6 milhões, dos quais, R$
1.644,2 milhões, ou seja 93% do total, provenientes de parcelamentos do PPI.
No Ativo Realizável a Longo Prazo, em 31/12/2013, a conta de
parcelamentos contabiliza o valor de R$ 1.769,1 milhões. A diferença de R$ 1,5
milhão apurada entre os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis e
aqueles reportados pela PGM, refere-se ao período em que os relatórios foram
extraídos do Sistema DAM.
No quadro a seguir, apresentam-se os valores inscritos de ISS e IPTU
no período de 2009 a 2013, considerados os valores efetivos das inscrições
extraídos do sistema DAM, da Procuradoria-Geral do Município:
R $ Mil

Ev olução do Valor Inscrito e m D ív ida Ativ a - IPT U e ISS
Exercício

IPTU

ISS

IPTU + ISS

2 009

1.026 .9 85

522 .1 74

1 .5 49.159

2 010

644 .2 46

616 .0 99

1 .2 60.345

2 011

742 .9 23

595 .1 95

1 .3 38.118

2 012

548 .3 01

801 .9 34

1 .3 50.235

2 013

367 .1 98

136 .2 71

5 03.469

Fonte : CGM e cálculos CAD
Valores inde xados pelo IPCA-E

Destaca-se a forte queda nas inscrições de natureza tributária do ISS,
que, de R$ 801,9 milhões em 2012, passam a totalizar R$ 136,3 milhões em 2013,
devido à não inscrição no sistema da PGM, dos valores de janeiro a agosto. Tal
queda se evidencia no quadro a seguir:
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Evolução do valor inscrito em Dívida Ativa - Impostos
Selecionados - IPTU e ISS
R$ Bilhões

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2009

2010

IPTU

2011

2012

ISS

2013

IPTU + ISS

Prosseguindo, a CAD apresenta a composição dos valores referentes
às baixas da Dívida Ativa, esclarecendo que foram considerados os valores efetivos
dos cancelamentos extraídos do sistema DAM, da PGM:
P AR T IC IPAÇ ÃO D O S C AN C ELAM EN T O S N AS B AIX AS D A D ÍVID A AT IVA
B AIX AS D A D ÍVID A AT IVA - R $ mil
EX ER C ÍC IO

C AN C ELAM E N T O S P AG AM EN T O S
T O T AL
%
(A)
(B )
(C ) = (A) + (B ) (D ) = (A) / (C )

401.199
381.938
2009
183.399
496.683
2010
348.279
532.196
2011
395.067
827.773
2012
438.828
1.214.679
2013
Fonte : C G M - v alore s atualiz ados pe lo IP C A-E

783.137
680.082
880.475
1.222.840
1.653.507

51,23%
26,97%
39,56%
32,31%
26,54%

Aduz a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento que, no curso
da inspeção de março de 2014 na PGM, solicitou a relação dos 15 maiores
devedores do IPTU (por inscrição imobiliária) e da Dívida Avulsa (ISS) do
Município, tendo sido apresentada a seguinte situação:
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IP T U - M AIO RES CERT DÕ ES -2013
IM Ó V EL
INS CRIÇÃO
08525669
05856711
29635802
29871803
13176318
12070314
30059489
13667274
03091493
20115481
80005085
1171941
1095652
1206192
5446257

CO NT RIBUINT E
E s pólio de A bílio S oares de S ouz a
E s pólio de A bílio S oares de S ouz a
P arques Tem átic os S /A
P as quale M auro
Itanhangá G olf Club
Caix a P revid.dos F unc ionários do B anc o do B ras il
P argim E m preendim entos e P artic ipaç ões S /A
Cia. Hotéis P alac e
F undaç ão G etúlio V argas
Center N e P artic ipaç ões S /A
Cia. Do M etropolitano do RJ
E m pres a de Tec nologia da Inform . Da P revid. S oc ial
Hoteis O thon S /A
M es bla S /A
Cia S ay onará Indus trial
T o ta is

R$ m il
Q UANT IDADE
CDAs
30
17
13
8
8
9
9
2
23
7
16
11
9
19
20
201

V AL O R
INS CRIT O
1.631.296
1.392.444
127.869
96.964
90.730
90.398
80.926
67.985
66.258
54.296
53.165
50.872
49.342
45.757
42.341
3.940.643

%
41,40
35,34
3,24
2,46
2,30
2,29
2,05
1,73
1,68
1,38
1,35
1,29
1,25
1,16
1,07
100,00

F on te : P G M
IS S - M AIORES CERTIDÕ ES - 2013
CERT IDÃO
P RINCIP AL
10/166485/2006
10/002963/2005
10/002383/2008
10/015609/1996
10/004182/2008
10/005651/2006
10/211420/2001
10/024851/2000
10/001621/2003
10/150492/2008
10/005802/2010
10/142699/2005
10/163735/2006
10/143953/2007
10/026867/1998

Q UANTIDADE
DE
CERT IDÕ ES
12
5
2
39
4
6
4
6
3
123
3
13
2
1
8
231

CO NTRIBUINTE
INF RA E RO
UNIM E D RJ

C O MLUR B
A IS -A s s oc iaç ão para Inves tim ento S oc ial
JO CK E Y CLUB B RA S ILE IRO
B B A dm inis . De A tivos e V alores M obiliários
Cas a da M oeda do B ras il - CM B
Com panhia Doc as do Rio de Janeiro
Interunion Capitaliz aç ão S A
B anc o do B ras il S /A
GE A P Fundaç ão de S eguridade S oc ial
Caix a E c onom ic a Federal-CE F
E DS E letronic Data S y s tem do B ras il Ltda
Cas a da M oeda do B ras il - CM B
E m pres a B ras ileira de Correios e Telegrafos
T OT AIS

R$ m il

S IT UAÇÃO
Co bra n ça
Co bra n ça
Co bra n ça
Co bra n ça
Co bra n ça
Co bra n ça
Co bra n ça
Co bra n ça
Co bra n ça
Co bra n ça
Co bra n ça
Co bra n ça
Co bra n ça
Co bra n ça
Co bra n ça

Ju dicia l
Ju dicia l
Ju dicia l
Ju dicia l
Ju dicia l
Ju dicia l
Ju dicia l
Ju dicia l
Ju dicia l
Ju dicia l
Ju dicia l
Ju dicia l
Ju dicia l
Ju dicia l
Ju dicia l

V AL O R
INS CRITO
1.837.254
832.895
828.386
721.526
632.744
619.129
437.394
352.893
280.595
231.807
220.866
183.520
179.664
163.851
140.640
7.663.164

%
23,98
10,87
10,81
9,42
8,26
8,08
5,71
4,61
3,66
3,02
2,88
2,39
2,34
2,14
1,84
100,00

Fonte : P GM

A análise das listagens apresentadas revela que os maiores devedores
de IPTU e ISS respondem pelo débito conjunto de R$ 11,6 bilhões, que
corresponde a 37% do montante de R$ 31,4 bilhões inscrito em Dívida Ativa, no
Balanço Patrimonial Consolidado, e a 29% do total do Ativo Real Consolidado do
Município do Rio de Janeiro (R$ 40,0 bilhões).
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Os valores referentes às inscrições imobiliárias números 08525669 e
05856711, que, em que pese a diminuição verificada no exercício em função do
PPI (R$ 6 bilhões em 2012), ainda totalizam valor superior a R$ 3,0 bilhões; ou
seja, 20,7% do total inscrito em Dívida Ativa a título de IPTU (R$ 14,6 bilhões).
Os imóveis, localizados na Barra da Tijuca, estão sobrepostos a outros, já tendo
sido a SMF procedido a novas inscrições imobiliárias para as edificações que neles
foram construídas. Em todas as execuções fiscais ajuizadas pela PGM, foram
requeridas a citação/execução do executado. A regularidade dos lançamentos de
IPTU e taxas (verificação de superposição de inscrições imobiliárias) encontra-se
sob análise, sob a forma de processos administrativos.
A Dívida Ativa referente ao IPTU desses dois imóveis responde por
7,5% do Ativo Real Consolidado do Município, de R$ 40 bilhões, Vale dizer, a
CAD entende que, de cada R$ 100,00 demonstrados como Bens e Direitos Totais
do Município, em seu Balanço Patrimonial, R$ 7,50 são de improvável realização
financeira.
O valor total dos créditos inscritos a título de ISS é de R$ 16,5 bilhões;
portanto, a lista acima, no valor de R$ 7,66 bilhões, representa 46,4% do estoque
contábil dos créditos.
No que tange à Comlurb, embora a SMF entenda ser o débito legítimo,
uma vez que a cobrança incide sobre hipótese diversa de transferência de recursos,
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a PGM manifestou-se58 pela promoção das devidas correções nas Certidões de
Dívida Ativa. A CAD declara que acompanhará o desfecho deste assunto, através
de suas inspeções.
Nos Pareceres Prévios referentes às Prestações de Contas do Governo
de exercícios anteriores são recorrentes as recomendações de que fossem
constituídas contas de Ajustes da Dívida Ativa a Valor Recuperável, exprimindo a
probabilidade da não realização de tais créditos, a fim de que o patrimônio do ente
não seja supervalorizado.
No exercício de 2010, a CGM registrou a constituição da conta de
ajuste no valor de R$ 4,88 bilhões, com base nas informações prestadas pela
PGM59. No exercício de 2012, foi contabilizada a atualização do valor da provisão
para R$ 6 bilhões. Essas provisões não refletem um real posicionamento sobre os
créditos considerados de difícil recuperação, uma vez que não houve estudo sobre
todo o estoque da dívida, mas somente a exemplificação de 5 créditos que, segundo
a PGM, seriam irrecuperáveis. No Balanço Consolidado do exercício encerrado em
31/12/2013, verificou-se que o valor contábil do Ajuste da Dívida Ativa a Valor
Recuperável permaneceu inalterado em relação ao exercício anterior, mantendo-se
o procedimento adotado até então.

58
59

através do Parecer Normativo PG/PN/021/2005.
através dos Ofícios PG/GAB números 13/2010 e 16/2011.
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2.12 ENDIVIDAMENTO60
Considerando os dados (quadro a seguir), o Poder Executivo responde
por 99,03% do total dos valores inscritos em Restos a Pagar. Deste percentual,
66,29% provêm da Administração Direta; 32,75% dizem respeito à Indireta.

R$ mil
Poder/Órgão

RPP

RPN

Total

EXECUTIVO
ADM.DIRETA
SME
SMS
SMH
SMO
CVL
SECONSERVA
SMC
OUTRAS
ADM. INDIRETA
FUNPREVI
COMLURB
RIO-ÁGUAS
GM-RIO
CET-RIO
GEO-RIO
RIOURBE
RIOTUR
OUTRAS
LEGISLATIVO
TOTAL

1.322.515
782.189
259.344
215.786
114.754
64.699
11.444
28.982
12.928
74.253
540.326
226.029
81.261
100.263
24.994
30.037
19.455
6.514
22.295
29.477
112
1.322.628

757.162
609.790
167.274
111.350
65.626
91.314
58.183
28.675
32.165
55.202
147.372
0
58.153
16.694
6.909
9
9.942
20.117
1.466
34.081
20.176
777.338

2.079.677
1.391.979
426.618
327.135
180.380
156.013
69.627
57.657
45.093
129.455
687.698
226.029
139.414
116.957
31.903
30.047
29.397
26.631
23.761
63.558
20.288
2.099.965

%

62,98%

37,02%

100,00%

%
99,03%
66,29%
20,32%
15,58%
8,59%
7,43%
3,32%
2,75%
2,15%
6,16%
32,75%
10,76%
6,64%
5,57%
1,52%
1,43%
1,40%
1,27%
1,13%
3,03%
0,97%
100,00%

Fonte: RREO 2013

Os Restos a Pagar Processados - isto é, aqueles cujo estágio de
liquidação já foi percorrido, participam com 62,98% do total, o que significa dizer

60

A CAD esclarece que este item examina o Anexo 7 do RREO - Restos a Pagar por Poder e Órgão, em virtude de
sua expressiva participação na Dívida Flutuante.
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que, na data de encerramento do exercício, as compras foram entregues e os
serviços contratados devidamente prestados, implicando em compromissos
reconhecidos e atestados pelos Órgãos da Administração.
O exame da evolução dos Restos a Pagar, sejam eles processados ou
não processados, deve verificar o cumprimento do disposto no art. 185 do Decreto
Municipal nº 3.221/81 (RGCAF61), no que diz respeito ao cancelamento dos Restos
a Pagar inscritos em exercícios anteriores.
A análise do Relatório Fincon FCONR09702 (Demonstrativo
Acumulado de RPP e RPN por Programa de Trabalho) enviado pela CGM
evidencia que, no exercício de 2013, os saldos antigos dos Restos a Pagar
Processados e Não Processados foram cancelados na forma prevista em lei62.
Nos termos da LRF, a dívida consolidada corresponde ao montante,
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. Equipara-se à
operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo
61

Regulamento-Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de
Janeiro.
62
O Decreto nº 36.352 de 22/10/2012 revogou expressamente o § 3º e o § 4º do art. 185 e § 1º e § 2º, do art. 187 do
RGCAF, acabando com as exceções de vigência restrita de 1 (um) ano para RP referente às transações intra
municipais e despesa de pessoal, e de 2 (dois) anos dos Restos a Pagar Não Processados, tornando-se aplicável a
regra geral do § 1º do art. 185.
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ente da Federação, sendo que, para fins de cálculo dos limites estabelecidos pela
legislação (LRF, Resoluções e Portarias do Senado e da Secretaria do Tesouro
Nacional), integram a dívida consolidada os precatórios judiciais não pagos durante
a execução do orçamento. Eventuais garantias concedidas (bem como suas
contragarantias) e o estoque de precatórios anteriores a 5 de maio de 2000 não
compõem a dívida consolidada.
R$ mil

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
CONTRATUAL
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
Certif Rec Dívida
CEF
CEHAB
FUNPREVI
Parcelamento IRPJ
Parcelamento PIS/COFINS
Parcelamento CSLL
Parcelmento INSS
INSS não parcelado
PIS/PASEP não parcelado
Parcelamentos Cíveis
Reconhecimento de dividas fornecedores
PRECATÓRIOS PARCELADOS
DEPÓSITOS LEI 10.819

DÍVIDA CONSOLIDADA (sem Funprevi)

DEDUÇÕES
Disponibilidade de Caixa Bruta
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
10.667.933
7.749.807
2.915.245
2.882

ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
353.763

TOTAL

11.021.696

27.311
114.482
49.016
43
108
11
102.602
5.703
2.544
2.731
49.212
38.631

1.578

719.099

11.425.664
96,98%

40.210
719.099

355.341
3,02%

11.781.005
100,00%
3.258.824

4.221.633
132.199
(1.095.008)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

8.522.181

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

17.970.302

% DCL / RCL
Fonte: Balancetes das Administrações Direta e Indireta

47,42%
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Em 31/12/2013, o saldo da dívida consolidada do Município estava
composto conforme ilustra o quadro acima. O montante de R$ 11,78 bilhões da
Dívida Consolidada é assim discriminado:

R$ mil

SALDO EM 31/12/2013
DIRETA

11.425.664

INDIRETA

355.341

AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES

23.505

RIO ZOO

6.535

RIO-ÁGUAS

16.970

EMPRESAS PÚBLICAS

197.146

RIOLUZ

45

RIOFILME

1.389

EMAG (IMPRENSA)

162

RIOURBE

195.550

SOC. DE ECON. MISTA

134.691

COMLURB

131.960

RIOTUR

2.731

TOTAL GERAL

11.781.005

Fonte: CGM

Para fins de comparação, evidenciam-se as variações ocorridas nos
exercícios de 2012 e 2013:

DÍVIDA CONSOLIDADA
1-Administração Direta
2-Administração Indireta
Fonte: CGM

SALDO

SALDO

VARIAÇÃO

R$ mil
VARIAÇÃO

2012

2013

R$

%

11.386.981

11.781.005

394.024

3,46%

10.329.825

11.425.664

1.095.839

10,61%

1.057.156

355.341

-701.815

-66,39%
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Verifica-se que, ao longo de 2013, houve incremento de 3,46% da
dívida consolidada, correspondente a R$ 394.024.000,00 em valores nominais, e
que, enquanto o montante da dívida da Administração Direta apresenta crescimento
de 10,61%, o saldo da dívida da Administração Indireta reduz-se em 66,39%.
Em 2012, parte da dívida consolidada da Administração Indireta era
constituída por provisões para riscos e contingências. A partir de 2013, essas
provisões deixam de integrar o cálculo, conforme disposição contida no Manual de
Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional.
Sob a ótica do Anexo 14 da Lei nº 4.320/1964, ao final do exercício
2013, a dívida total da Administração Direta atingiu o montante de R$ 13,97
bilhões, dos quais, R$ 2,32 bilhões referentes à dívida flutuante (correspondente
aos restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos e débitos de tesouraria) e
R$ 11,65 bilhões, à dívida fundada ou consolidada. A proporcionalidade destes
valores é demonstrada a seguir:

Dívida Flutuante
16,58%

Dívida Fundada
83,42%
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A comparação entre a situação da Dívida da Administração Direta
Municipal, ao final dos exercícios 2012 e 2013, aponta incremento nominal do
endividamento, na ordem de 5,77% (quadro e gráfico abaixo):

Especificação
Dívida Flutuante
Dívida Fundada
Contratual
Interna
CEF
BNDES
Dívida Renegociada (MP 2.185-35)
Outras Dívidas Internas
Externa
BID
BIRD (Contrato 7942-BR)
Outros Itens da Dívida Fundada
TOTAL

2012

2013

2.784.438
10.425.428
9.583.295
6.992.120
314.841
486.072
6.133.524
57.684
2.591.174
458.577
2.132.598
842.134
13.209.866

2.316.802
11.655.667
10.665.052
7.749.807
537.987
960.793
6.185.455
65.571
2.915.245
472.858
2.442.387
990.615
13.972.470

Var.
Vls. Abs.
(467.635)
1.230.239
1.081.757
757.686
223.146
474.722
51.931
7.887
324.071
14.281
309.789
148.482
762.604

R$ m il
Var.
%
-16,79%
11,80%
11,29%
10,84%
70,88%
97,66%
0,85%
13,67%
12,51%
3,11%
14,53%
17,63%
5,77%

Fonte: Balanço Patrim onial da Adm . Direta e F/STM

12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
Dívida Flutuante
2012

Dívida Fundada
2013

No exercício de 2013, com participação relativa de 91,5% da dívida
fundada, a dívida contratual sofreu um acréscimo de 11,29% que, em valores
absolutos, equivale a R$ 1.081.757.000,00. A fls. 596-597, a CAD expõe,
resumidamente, os fatores responsáveis por tal crescimento.
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Ao final de 2013, o montante da dívida renegociada com o Governo
Federal, amparado na MP nº 2.185-35, atingiu o montante de R$ 6,18 bilhões, que
corresponde a 53,1% do montante total da dívida fundada da Administração Direta,
de R$ 11,65 bilhões. Houve acréscimo nominal de 0,85% nesta categoria de
compromisso, apurando-se R$ 6,13 bilhões em 2012, e R$ 6,18 bilhões em 2013:
R$ mil
Dívida Renegocida - MP 2.185-35
Saldo em 31/12/2012
Acréscimos
Atualizações m onetárias

6.133.524
705.240
332.286

Variação cambial

0

Liberações
Juros
Comissões e Encargos
Reduções

0
371.997
957
653.309

Atualizações m onetárias

0

Variação cambial
Amortização e Juros
Comissões e encargos

0
652.352
957

Baixas
Saldo em 31/12/2013

0
6.185.455

Fonte: F/STM

No quadro a seguir, são apresentados os valores de realização da
despesa com amortização, juros e outros encargos da dívida, por projetos e
atividades, incluindo a administração indireta. A este quadro, seguem-se 4 gráficos
que apresentam os valores pagos da despesa com amortização, juros e outros
encargos da dívida, considerando os seus componentes:
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PT, Projetos, Atividades e Natureza de Despesa
31.02.28.841.9000.5024- Encargos da Dívida Reneg.
32902100 - Juros
32902200 - Outros Encargos
31.02.28.841.9000.5025-Dívida Renegociada
46907700 - Principal Corrigido
31.02.28.841.9000.5098 - Reestr. Div. Reneg.
32902100 - Juros
46907700 - Principal Corrigido
15.51.15.841.9000.6003 - Dívida Riourbe
32902100 - Juros
46907100 - Principal Corrigido
31.02.28.843.9000.5026 - Encargos da Dívida Interna
32902100 - Juros
32902200 - Outros Encargos
31.02.28.843.9000.5027 - Dívida Interna
46907100 - Principal Resgatado
31.02.28.844.9000.5028 - Encargos da Dívida Externa
32902100 - Juros
32902200 - Outros Encargos
31.02.28.844.9000.5029 - Dívida Externa
46907100 - Principal Resgatado
31.02.28.844.0210.5700 - Encargos - BID - PROAP III
32902100 - Juros
32902200 - Outros Encargos
TOTAL

Despesa
Autorizada
372.963
372.002
961
280.359
280.359
86.368
84.131
2.237
7.786
2.430
5.356
76.307
65.267
11.039
26.219
26.219
21.496
21.390
105
51.317
51.317
2.464
651
1.812
925.278

Despesa
Empenhada
372.954
371.997
957
280.355
280.355
83.316
81.158
2.158
7.568
2.325
5.243
72.889
62.590
10.299
25.210
25.210
20.287
20.287
49.228
49.228
779
779
912.586

% Desp. Emp.
s/ Autorizada
100,00%
100,00%
99,58%
100,00%
100,00%
96,47%
96,47%
96,47%
97,20%
95,67%
97,89%
95,52%
95,90%
93,29%
96,15%
96,15%
94,38%
94,84%
0,00%
95,93%
95,93%
31,62%
0,00%
42,98%
98,63%

R$ mil
Despesa
% Desp. Paga
Paga
s/ Empenhada
372.954
100,0%
371.997
100,0%
957
100,0%
280.355
100,0%
280.355
100,0%
83.316
100,0%
81.158
100,0%
2.158
100,0%
6.937
91,7%
2.131
91,7%
4.806
91,7%
72.889
100,0%
62.590
100,0%
10.299
100,0%
25.210
100,0%
25.210
100,0%
20.287
100,0%
20.287
100,0%
49.228
100,0%
49.228
100,0%
779
100,0%
779
100,0%
911.955

99,9%

Fonte: FINCON

Dívida Pública - Total Pago 2013

R$ mil

Dívida Pública - Total Amortizado 2013

R$ mil

750.000

300.000

600.000

240.000

450.000

180.000

300.000

120.000

150.000

60.000

-

Interna

Externa

Renegociada

Interna

Externa

Renegociada
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Dívida Pública - Total de Outros Encargos Pagos 2013

R$ mil

12.500

Dívida Pública - Total de Juros Pagos 2013

R$ mil

400.000

10.000
300.000
7.500
200.000
5.000

100.000

2.500

-

Interna

Externa

Renegociada

Interna

Externa

Renegociada

Com base no quadro e nos gráficos apresentados anteriormente,
conclui a CAD que (fls. 599):
O percentual de empenho da dívida, comparado com a despesa
autorizada, foi equivalente a 98,63% nos Programas de Trabalho das dívidas
interna, externa e renegociada;
Dos

R$

911.955.000,00

pagos

no

exercício

de

2013,

R$

538.162.000,00 referem-se a juros, R$ 361.757.000,00 a amortizações, e
R$ 12.034.000,00 a outros encargos sobre a dívida;
Os dispêndios com a dívida em 2013 estão segregados da seguinte
forma: 11,52% referem-se à dívida interna,; 16,84%, à dívida externa; e 71,64%, à
dívida renegociada com o Governo Federal, que, em valores absolutos, equivale a
R$ 653.309.000,00. Integram o grupo dívida externa os dispêndios com o Contrato
de Financiamento nº 7942-BR, celebrado com o Banco Mundial, com vistas à
reestruturação da dívida renegociada que, ao longo do exercício de 2013, somou R$
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83.316.000,00, dos quais, R$ 81.158.000,00 em juros e R$ 2.158.000,00 em
amortizações.
Em setembro de 2012, foi publicada a Portaria nº 306, do Ministério
da Fazenda, alterando os critérios e a metodologia a serem utilizados pela
Secretaria do Tesouro Nacional63, para classificar os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, segundo sua situação financeira e capacidade de pagamento. O ato
normativo orienta para as seguintes categorias de enquadramento:
Classificação

Intervalo

Situação Fiscal e Risco de Crédito

A+

0,00≤Pontuação≤0,50

A

0,50<Pontuação≤1,00

A-

1,00<Pontuação≤1,50

B+

1,50<Pontuação≤2,00

B

2,00<Pontuação≤2,50

B-

2,50<Pontuação≤3,00

Situação Fiscal é boa - risco de crédito é médio

C+

3,00<Pontuação≤3,50

Situação Fiscal é fraca - risco de crédito é relevante

C

3,50<Pontuação≤4,00

C-

4,00<Pontuação≤4,50

D+

4,50<Pontuação≤5,00

D

5,00<Pontuação≤5,50

D-

5,50<Pontuação≤6,00

Situação Fiscal é excelente - risco de crédito é quase nulo

Situação Fiscal é m uito forte - risco de crédito é m uito baixo

Situação Fiscal é forte - risco de crédito é baixo

Situação Fiscal é m uito fraca - risco de crédito é m uito alto

63

até então definidos pela Portaria MF nº 89/1997.

Situação de Desequilíbrio Fiscal
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Esta análise visa a indicar a classificação fiscal e tem por finalidade
subsidiar a concessão de aval ou de garantia da União, em operação de crédito
interna ou externa, de interesse dos Entes Federativos.
A fim de se alcançar a classificação da situação fiscal associada ao
risco de crédito do Município, foram realizados os cálculos a seguir, de acordo com
a aplicação da fórmula apresentada no art. 3º da citada Portaria Ministerial e os
conceitos contidos na Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional n° 543/2012:
Indicadores econômicos (R$ mil)
2011
Endividamento = DPC/ RCL

2012

Nota atribuída

2013

2011

2012

2013

0,74

0,71

0,66

1,82

1,57

1,17

DPC = Dívida Pública Consolidada

10.521.005

11.386.981

11.781.005

1,82

1,57

1,17

RCL = Receita Corrente Líquida

17.970.302

14.160.729

16.042.062

Serviço da Dívida na RCL = SD/RCL

5,54

4,86

5,08

SD = Serviço da Dívida

784.944

779.403

912.586

14.160.729

16.042.062

17.970.302

(1,81)

(2,52)

(0,49)

(1.422.361)

(1.965.701)

(448.411)

RCL = Receita Corrente Líquida
Resultado Primário servindo a Dívida ResP/SD
ResP = Resultado Prim ário
SD = Serviço da Dívida
Desp. Pessoal na RCL (DPrcl)
DP = Desp. Pessoal e Enc. Sociais
RCL = Receita Corrente Líquida

784.944
59,09

779.403
58,23

(2,11)

-

-

(2,69)

(2,50)

6,00

6,00

6,00

16,87

21,13

8,95

soma
ponderada
1,42

Peso

Resultados

10

0,32

9

0,00

6,00

8

1,091

3,58

7

0,570

4,28

4

0,390

2,01

3

0,137

0,15

2

0,007

1

0,083

-

912.586
57,23

3,82

3,65

3,45

8.367.906

9.341.948

10.285.127

3,82

3,65

3,45

14.160.729

16.042.062

17.970.302

Capacidade de Geração de Poupança Própria =
(RC- DC)/RC

13,92

8,03

11,05

3,32

5,09

4,19

RC = Rec. Correntes

16.425.858

18.569.190

20.737.118

3,32

5,09

4,19

DC = Despesas Correntes

14.139.871

17.077.477

18.445.928

Partic. Investimentos na Desp. Total I/DT
I = Investim entos
DT = Despesa Total

12,88

0,49

1,63

2,85

3.347.157

3.321.965

2.810.366

0,49

1,63

2,85

17.837.127

18,77

20.850.692

15,93

21.817.333

Particip. Contr. e Remun. RPPS nas Desp. Previd. =
CR/Dprev

92,31

91,01

87,56

CR = Contrib. + Remun. RPPS

2.094.397

2.266.584

2.401.911

Dprev = Despesas Previdenciárias

2.268.978

2.490.558

2.743.041

Rec. Tribut. nas Despesas de Custeio RT/DC
RT = Receitas Tributárias
DC = Despesas de Custeio

50,18

46,55

-

-

0,29

(0,28)

(0,12)

0,29

51,43

3,58

4,01

3,43

7.190.290

8.049.630

9.642.929

3,58

4,01

3,43

14.327.710

17.294.064

18.749.522

3,63

44

2,60

B - (situação fiscal é boa risco de
crédito é médio)
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Constatou-se o enquadramento do Município do Rio de Janeiro na
categoria "B-" no exercício de 2013, o que significa uma situação fiscal boa e um
risco de crédito médio.
O art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal prevê que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
conterá Anexo de Metas Fiscais, no qual serão estabelecidas metas anuais relativas
a receitas, despesas, resultados nominal e primário e o montante da dívida,
instruídos com memória de cálculo que justifique os valores pretendidos.
A Lei Municipal nº 5.494/2012, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2013, traz, anexas, metas anuais de
resultado primário e montante da dívida pública fundada, os quais foram
atualizados pela Lei nº 5.551/2013 – Lei Orçamentária para o exercício de 2013.
O Demonstrativo do Resultado Primário está previsto no art. 53, inciso
III, da Lei de Responsabilidade Fiscal e faz parte do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (RREO) – Anexo 6. O resultado primário corresponde à
diferença entre as receitas e despesas não financeiras registradas durante o
exercício.
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LOA
2013

PREVISÃO
ATUALIZADA

REALIZADO
2013

REALIZADO /
LOA

R$ mil
REALIZADO /
PREV. ATUAL.

Receitas Primárias

20.873.551

20.873.538

20.401.020

(472.531)

(472.517)

(-) Despesas Primárias

22.560.414

23.532.692

20.849.431

(1.710.982)

(2.683.260)

Resultado Primário

(1.686.862)

(2.659.154)

1.238.452

2.210.743

Meta Fixada
Fonte: LOA 2013 e RREO 2013

(448.411)
(1.686.862)

A meta de Resultado Primário estipulada para o exercício de 2013 foi
de R$ 1.686.862.000,00 negativos, o que indica que a previsão dos gastos
orçamentários do Município com a manutenção da máquina pública (pessoal e
custeio) e com investimentos era superior à estimativa de arrecadação, fazendo-se
necessário auferir receitas financeiras para suportar as despesas primárias.
Ao final do exercício de 2013, apurou-se déficit primário de
R$ 448.411.000,00, provocando uma variação favorável de R$ 1.238.452.000,00
em relação à meta.
A fls. 601, a CAD afirma que, apesar da insuficiência na arrecadação
da receita primária prevista, constata-se que a situação favorável do Resultado
Primário apurado em 2013, quando comparado à meta, foi ocasionada pela
execução das despesas primárias, que ficou R$ 1.710.982.000,00 abaixo do
montante fixado no Anexo de Metas Fiscais.
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Apesar das incorporações ao Orçamento de 2013, decorrentes de
superávit financeiro apurado no exercício anterior, de excesso de arrecadação e de
recursos recebidos com destinação específica e que não estavam previstos na LOA,
as despesas primárias executadas (R$ 20.849.431.000,00) foram inferiores aos
R$ 22.560.414.000,00 fixados na Lei Orçamentária. A análise do detalhamento da
despesa, por categoria econômica e grupo de natureza de despesa, revela que a
principal causa foi a baixa execução das Despesas de Capital com Investimentos,
notadamente nas fontes de recursos de operações de crédito e convênios, que são
recursos vinculados, cuja execução orçamentária depende, necessariamente, do
ingresso financeiro nos cofres públicos.
A este propósito, cabe mencionar que, no exercício de 2013 ,embora já
firmados os instrumentos, não houve liberações de recursos pertinentes aos
contratos de financiamento Caixa Econômica Federal - Transbrasil e BID –
PROAP III. No entanto, a Lei Orçamentária continha a previsão de ingressos de R$
357.349.000,00 e R$ 61.598.000,00, respectivamente.
O Demonstrativo do Resultado Nominal está previsto no art. 53, inciso
III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e faz parte do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária – Anexo 5.
O quadro a seguir apresenta os dados divulgados pelo Poder
Executivo:
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Saldo em
31 Dez 2012

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)
Ativo Disponível
Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

R$ mil
Saldo em
31 Dez 2013

(a)

(b)

11.386.981
2.699.972
4.268.055
245.537
-1.813.619
8.687.009
0
37.361

11.781.005
3.258.824
4.221.633
132.199
-1.095.008
8.522.181
0
105.494

8.649.649

8.416.687
Jan a Dez 2013
(b - a)

RESULTADO NOMINAL APURADO NO PERÍODO

-232.962
META

Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais p/ o
exercício de referência
Fonte: RREO 2013

-175.575

Cumpre relembrar que o Resultado Nominal corresponde à variação
da dívida fiscal líquida, num determinado período. Por outro lado, a dívida fiscal
líquida é apurada através do somatório da dívida consolidada líquida com as
receitas de privatizações, excluídos os passivos reconhecidos decorrentes de
déficits ocorridos em exercícios anteriores.
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O Resultado Nominal fixado no Anexo de Metas Fiscais republicado
na LOA 2013, prevê a diminuição do endividamento, na ordem de R$
175.575.000,00. Ao final do exercício, apurou-se diminuição da dívida fiscal
líquida, de R$ 232.962.000,00, provocando uma variação, aparentemente favorável,
em relação à meta.
Conforme já mencionara a CAD a fls. 593-59464, em 2013 houve
mudança de metodologia na apuração da dívida consolidada, deixando fora da
composição as Provisões para Riscos e Contingências. Em 31/12/2012, as
Provisões para Riscos e Contingências (R$ 726.045.000,00) faziam parte do saldo
da Dívida Consolidada (R$ 11.386.981.000,00). Em 2013, foram contabilizados
R$ 960.193.000,00 de Provisões para Riscos e Contingências; no entanto, estas não
foram consideradas no cálculo da Dívida Consolidada.
A fim de se apurar o Resultado Nominal do exercício de 2013, sem a
distorção causada pela mudança de metodologia mencionada anteriormente, foram
efetuados os ajustes necessários na coluna “Saldo em 31/12/2012”, excluindo-se o
montante relativo à Provisão para Riscos e Contingências da linha Dívida
Consolidada, o que permitiu apurar um Resultado Nominal de R$ 493.083.000,00
positivos, como segue:
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no subitem 8.2.
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Saldo em
31 Dez 2012
(a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)
Ativo Disponível
Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

R$ mil
Saldo em
31 Dez 2013
(b)

10.660.936
2.699.972
4.268.055
245.537
-1.813.619
7.960.965
0
37.361

11.781.005
3.258.824
4.221.633
132.199
-1.095.008
8.522.181
0
105.494

7.923.604

8.416.687

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

Jan a Dez 2013
(b - a)
RESULTADO NOMINAL APURADO NO PERÍODO

493.083
META

Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais p/ o
exercício de referência

-175.575

Fonte: RREO 2013

Portanto, constata-se incremento da dívida fiscal líquida, no exercício,
de R$ 493 milhões, evidenciando o não atingimento da meta de Resultado
Nominal, que previa redução de R$ 175.575.000,00.
O quadro seguinte compara os dados disponíveis da estimativa de
Resultado Nominal que constam do Anexo de Metas Fiscais para o exercício de
2013, com a apuração do Resultado Nominal feita pela CAD, excluídas as
Provisões para Riscos e Contingências do montante da Dívida Consolidada de
2012:
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DÍVIDA CONSOLIDADA
(-) Deduções
Disponibilidade de Caixa
Dem ais Haveres Financeiros
(-) RPP (exceto precatórios)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Receita de Privatizações
Passivos Reconhecidos
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
RESULTADO NOMINAL

LOA 2013
31 Dez 2012 31 Dez 2013
(a)
12.013.216
5.763.061

6.425.730

6.250.155

(175.575)

RREO 2013
31 Dez 2012 31 Dez 2013
(b)
10.660.936
11.781.005
2.699.972
3.258.824
4.268.055
4.221.633
245.537
132.199
(1.813.619)
(1.095.008)
7.960.965
8.522.181
37.361
105.494
7.923.604
8.416.687
493.083

R$ mil
VAR.
(b)-(a)
(232.211)
(2.504.237)

2.272.026

668.658

Fica demonstrado que o saldo da Dívida Consolidada em 31/12/2013
ficou R$ 232.211.000,00 aquém da estimativa, enquanto que as deduções da dívida
consolidada (disponibilidades e demais haveres financeiros excluídos os restos a
pagar processados) tiveram um déficit de previsão na ordem de R$ 2,5 bilhões.
Durante a inspeção realizada pela CAD na Secretaria Municipal de
Fazenda em março de 2014, a Superintendência do Tesouro Municipal (F/STM)
justificou que a projeção das Disponibilidades tem caráter apenas gerencial e é
utilizada para o cálculo do limite de endividamento previsto na Resolução do
Senado Federal nº 40/2001. A metodologia utilizada presume a atualização do
saldo disponível no ano anterior, a partir de índice divulgado pela Secretaria do
Tesouro Nacional, por meio do Manual de Instruções de Pleitos e, ainda, ajustes
conforme a expectativa de saldo de caixa. A F/STM informou que, à época da
elaboração da LOA 2013, foi utilizado o mês de junho/2012 para a projeção das
disponibilidades (R$ 5.455.569.000,00, já excluídos R$ 72.840.000,00 de saldo de
RPP), chegando-se à estimativa de R$ 5.763.061.000,00 para 31/12/2013. O
Tesouro Municipal ressalta, ainda, que a redução dos Restos a Pagar Processados

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 233
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
(RPP) em junho de 2012 (R$ 72.840.000,00), base para a projeção, estava bem
inferior ao valor final, em dezembro de 2013 (R$ 1.095.008.000,00).
Conclui-se que a metodologia utilizada para fins de projeção das
disponibilidades financeiras, que compõem a meta de Resultado Nominal, não é
apropriada, uma vez que, para a estimativa do saldo em 31 de dezembro, não se
levou em consideração a recorrente redução do caixa em função dos pagamentos de
despesas no final do exercício, nem mesmo o substancial aumento do saldo dos
RPP que são inscritos no final de cada exercício e ao longo do exercício seguinte
têm seu saldo diminuído a partir da realização dos pagamentos.
Quanto à variação de R$ 232.211.000,00 entre o montante estimado e
o saldo da Dívida Consolidada apurada no exercício, a Superintendência do
Tesouro Municipal apontou que se deve, basicamente, a dois fatores que se
contrabalançaram: estoque da dívida inferior ao montante previsto (em função de
as receitas de operações de crédito terem sido inferiores à estimativa de liberações
contida na LOA65) e o aumento do estoque da dívida indexada ao IGP-DI e dólar66.
Os bens públicos têm a característica da impenhorabilidade, motivo
pelo qual impõe-se que a execução contra a Fazenda Pública tenha um rito especial,
tratado nos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil, por meio de precatórios.

65

R$ 717.932.000,00 mil arrecadados, contra a estimativa de R$ 1.459.394.000,00.
IGP-DI: 5,52% em 2013 x 4,90% estimado na LOA; taxa média de câmbio em 2013: R$ 2,17 x R$ 1,91 estimado
na LOA.
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A CAD relembra que (fls. 606):
- para fins de emissão de precatórios, considera-se Fazenda Pública a
pessoa jurídica de direito público (União, Estados, Distrito Federal, Municípios,
Autarquias e Fundações Públicas);
- nas execuções contra a Fazenda Pública, esta é citada para opor
embargos ao devedor, em trinta dias. Se não os opuser ou se estes forem rejeitados,
o juiz que deferiu o pedido da citação requisitará, por meio do Presidente do
Tribunal competente, o pagamento, que será feito na ordem de apresentação dos
precatórios, havendo duas ordens cronológicas: a dos créditos de natureza
alimentícia e a dos demais;
- o assunto é normatizado pelos arts. 100 da Constituição da República
e 78 – ADCT, assim como pelos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil e
pelos arts. 10 e 30, § 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- o acompanhamento do processo de pagamento dos precatórios
judiciais pelas Entidades de Direito Público do Município do Rio de Janeiro, são o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal Regional do Trabalho,
cada qual com um procedimento específico de controle do encaminhamento dos
precatórios às respectivas Entidades. O Tribunal de Justiça, por meio de sua
Assessoria de Precatórios Judiciais, envia anualmente, até o mês de julho, uma
relação com todos os precatórios emitidos, em ordem sequencial, no período de 2
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de julho do ano anterior a 1º de julho do ano em curso, para que esses valores
possam ser incluídos no orçamento do ano seguinte. O Tribunal Regional do
Trabalho emite ofícios aos órgãos municipais, sobre cada precatório, à medida que
este é expedido pelo juiz da execução, cabendo às Entidades oficiadas o controle
quanto à totalidade e a cronologia de pagamento dos mesmos.
- na época do pagamento dos precatórios, as Entidades Municipais de
Direito Público requerem aos Tribunais competentes a emissão das guias de
pagamento, sendo estas consignadas diretamente ao Poder Judiciário.
Quanto à execução orçamentária de precatórios no exercício de 2013,
o quadro seguinte evidencia o empenhamento de 78,29% do fixado e o pagamento
de 99,45% do total empenhado:
R$ m il
Entidades de Direito Público Municipal - Precatórios Judiciais
ORÇAMENTO

Administração Direta (PGM)
Administração Indireta

37.281
4.676

DESPESA
EMPENHADA
30.771
2.079

DESPESA PAGA

30.759
1.910
-

GEORIO

200

-

RIO ÁGUAS

600

208

RIOZOO

610

40

40

2.088
1.070
80
28

1.830
-

1.830

80
41.957

32.850

Fundação Parques e Jardins
FUNPREVI
Guarda Municipal
IPP
RIO ÁGUAS
TOTAL

Fonte: FINCON

39

32.669
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O orçamento de precatórios judiciais é composto, basicamente, pelos
seguintes itens: relação de precatórios informados pelos Tribunais de Justiça e
Regional do Trabalho, encargos trabalhistas incidentes sobre os precatórios, e folga
orçamentária para a cobertura de possíveis alterações nos valores envolvidos. Em
31 de dezembro de 2013, as demonstrações contábeis apresentavam R$ 145,4
milhões à conta de precatórios judiciais, cuja responsabilidade pelo pagamento
segue discriminada abaixo:
Entidades de Direito Público Municipal - Precatórios Judiciais
R$ mil
Curto Prazo
Administração Direta (PGM)
Administração Indireta

Longo Prazo

106.139

38.620

Total
144.758

628

-

628

Fundação Parques Jardins

428

-

428

Planetário

100

-

100

Previ-Rio (FUNPREVI)

100

-

100

TOTAL CONSOLIDADO

106.767

38.620

145.386

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado

O parcelamento de precatórios tem fundamento na Emenda
Constitucional nº 62/2009, de 09/12/2009. Os encargos incidentes sobre estes
parcelamentos são reajustados por indexadores equivalentes à remuneração dos
depósitos em cadernetas de poupança; ou seja, Taxa Referencial de Juros – TR,
mais 6% de juros anuais. O valor devido pelo Município em precatórios parcelados,
na data-base de 31/12/2013, é de R$ 25,1 milhões, sendo referente à "Imobiliária
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Itapemirim S/A e outros". Em dezembro de 2013, ainda havia 6 (seis) parcelas a
pagar e esse valor compõe o montante de R$ 38,6 milhões indicado na coluna
“Longo Prazo” do quadro anterior.
Em 14/03/2013, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
procedência das ações de inconstitucionalidade que questionaram o novo regime de
pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009.
No que tange aos parcelamentos, em 11/04/2013, o Ministro do
Supremo Tribunal Federal Luiz Fux determinou que os Tribunais de Justiça do país
devem continuar a pagar precatórios normalmente, até que aquela Corte defina o
alcance da decisão que julgou inconstitucional a Emenda Constitucional nº
62/2009. A decisão foi tomada a pedido do Conselho Federal da OAB e da
OAB/RJ, uma vez que a derrubada das regras vigentes havia ocasionado a
suspensão do pagamento de precatórios por alguns tribunais.
A CAD destaca que, portanto, a forma de pagamento deste precatório
poderá sofrer alteração no exercício de 2014, após decisão do STF a respeito dos
efeitos

decorrentes

da

declaração

Constitucional nº 62/2009 de 09/12/2009.

de

inconstitucionalidade

da

Emenda
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2.13 RECOMENDAÇÕES FEITAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR
Esta Corte emitiu Parecer Prévio favorável à aprovação das Contas de
Governo do exercício de 2012, de responsabilidade do Exmo. Senhor Prefeito
EDUARDO DA COSTA PAES, com 24 (vinte e quatro) recomendações67.
A CAD avalia o empenho da Administração em sanar as deficiências
apontadas, que motivaram tais recomendações, à luz dos dados obtidos durante as
inspeções ordinárias realizadas pela própria Coordenadoria de Auditoria e
Desenvolvimento, assim como as informações recebidas das Inspetorias-Gerais e
da Assessoria de Informática desta Corte de Contas (fls. 350-419), e os
esclarecimentos prestados pelas jurisdicionadas, através dos seguintes processos68:
SMS:

Processo nº 09/004.854/2013;

SMU:

Processo nº 40/000152/2014;

SMDS:

Processo nº 40/000165/2014;

SMO:

Processo nº 40/000445/2014;

CET-Rio: Processo nº 40/000744/2014;
67

Observe-se que algumas das deficiências apontadas já haviam motivado recomendações anteriores, conforme se
informa no quadro sinótico apresentado pela CAD.
68
A fls. 345 a 348 do presente processo, constam as recomendações emitidas no Parecer Prévio às Contas de
Governo de 2012, bem como os números dos ofícios que constituem as iniciais dos processos aqui relacionados.
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SMH:

Processo nº 40/000754/2014;

SMF:

Processos 40/000811/2014 e 40/001.654/2014;

Comlurb: Processo nº 40/000821/2014;
SMTR:

Processo nº 40/000859/2014;

Rioluz: Processo nº 40/000968/2014;
CVL: Processos nºs 40/00972/2014, 40/1.351/2014 e 40/1.584/2014;
SMA:

Processo 05/000989/2014;

PGM:

Processo nº 40/001.013/2014;

Rio-Águas: Processo nº 40/001.068/2014;
SMEL: Processo nº 40/001.069/2014;
SMTE: Processo nº 40/001.115/2014;
CGM/Instituto Rio Patrimônio da Humanidade: Proc. nº 40/1.165/2014;

SME:

Processo nº 40/001.533/2014.
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RECOMENDAÇÕES 2012 –
PROCESSO 40/001620/2013

ANÁLISE REINC.

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);

NA

OBSERVAÇÕES
A SMS informou que se encontram
vigentes dois concursos públicos para
composição dos quadros da Rede. Quanto
ao déficit de profissionais em unidades de
atenção primária, registrou que, das 836
equipes de Saúde da Família, 102 estão
incompletas, "sem o profissional médico".
Em relação aos profissionais de outras
carreiras, a SMS alegou que seria
necessário discriminá-los, pois as equipes
são multiprofissionais.
A 4ª IGE, às fls. 385/408, informa que
foram realizadas visitas em 80 unidades de
saúde no exercício de 2013 e apresenta
quadro demonstrando a insuficiência de
recursos humanos, com base nas
entrevistas efetuadas com os gestores das
unidades (45% de médicos, 35% de
outros profissionais de saúde e 20% da
quantidade de equipes de ESF sem
médicos).
A SMA confirmou que, com esteio
na
Promoção
PG/PPE/08/2009/FMBC,
o Decreto nº 23.844/2003 se encontra em
descompasso com o ordenamento jurídico
e listou as providências que deverão ser
observadas de acordo com a referida
Promoção.

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);
NA

3. Que sejam atendidas as recomendações

NA

A 5ª IGE, às fls. 409/410, informa que não
houve qualquer alteração em relação à
situação descrita no exercício anterior e
ressalta que o descumprimento das
normas citadas já provoca os efeitos
previstos na referida decisão, tendo em
vista a entrada em vigor da Lei
nº 5.623/2013, que estendeu aumentos
a aposentados que deveriam ter perdido
a paridade, mas a mantiveram por força
do Decreto nº 23.844/2003.
Às fls. 345v, consta informação de que
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RECOMENDAÇÕES 2012 –
PROCESSO 40/001620/2013

ANÁLISE REINC.

relacionadas
ao
abono
permanência,
conforme decisão proferida no processo
40/6200/2011 (subitem 1.8 e fls. 20 da
análise da CAD);

OBSERVAÇÕES
o
PREVI-RIO
havia
prestado
esclarecimentos a esta Corte no processo
40/005241/2013 (inspeção realizada pela
5ª IGE).
A 5ª IGE, às fls. 409/410, informa que não
houve qualquer alteração em relação à
situação descrita no exercício anterior.

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;

A SMF apresentou as considerações da
Subsecretaria de Tributação e Fiscalização
para cada impropriedade apontada no
relatório de inspeção da CAD.
NA

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);
AF

No entanto, como exposto no subitem
2.5.3.2, em inspeção realizada no último
mês de março, a CAD continuou
observando
fragilidades
relacionadas
à renúncia de receita.
A SMF informou que, mesmo não sendo
de sua competência específica, já
demonstrava preocupação com essa
questão desde 2010, quando solicitou
à sua Assessoria Econômica elaboração de
estudo acerca do tema. A Secretaria
ressaltou, ainda, que a colaboração
técnica específica de cada órgão envolvido
é uma maneira profícua de encaminhar
o processo de concessão de incentivos
fiscais.
Em inspeção realizada no exercício
anterior, a CAD solicitou pronunciamento
da
CVL.
O
respectivo
processo
(40/003477/2013),
que
fundamentou
a presente recomendação, se encontra em
tramitação nesta Corte.

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;

NA

A CVL informou que foi autuado
o processo 01/001347/2014, que trata da
solicitação de crédito suplementar para
pagamento do débito.
Como observado em inspeção realizada no
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RECOMENDAÇÕES 2012 –
PROCESSO 40/001620/2013

ANÁLISE REINC.

OBSERVAÇÕES
último mês de fevereiro e exposto no
subitem 4.1.3.3, não houve alteração em
relação ao apurado no exercício anterior.

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);
NA

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);

desde
2011

A RIOLUZ informou que despesas
realizadas com recursos do FEIP não
permitidas em lei passaram a ser
executadas em programas de trabalho da
empresa.
Contudo, como exposto no subitem 4.4.2,
em inspeção realizada pela CAD em
agosto/2013, foi identificada a realização
de despesas com recursos do Fundo sem
amparo legal.
A RIOLUZ alegou que foi encaminhado
ofício
à
SECONSERVA
solicitando
diretrizes, uma vez que não possui
recursos que possam ser oferecidos em
compensação.

NA

A SMU informou que o FMDU continua
desativado
por
força
do
Decreto
nº 18.303, de 29/12/1999, que estabelece
o repasse automático de seus recursos
para o FMH.

AF

desde
2006

A CVL se pronunciou, fazendo referência
às seguintes normas: Decreto nº 37.595,
de 26/08/2013, que dispôs sobre
a composição do Conselho Municipal
Antidrogas - COMAD; Portaria nº 01, de
27/09/2013, que estabeleceu condições
para cadastramento de instituições no
COMAD e Decreto nº 38.050, de
08/11/2013, que delegou competência
à SMG para autorizar despesas à conta do
FMAD. A CVL informou, ainda, que se
encontra em trâmite processo para
atualização de dados no CNPJ, com
objetivo de possibilitar a movimentação do
Fundo.
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RECOMENDAÇÕES 2012 –
PROCESSO 40/001620/2013

ANÁLISE REINC.

OBSERVAÇÕES
A SMDS informou que o Grupo de
Trabalho instituído no exercício de 2013,
com objetivo de elaborar normas
e procedimentos para tornar mais ágil
a execução das ações do FMDCA, precisou
suspender as atividades em razão do
processo eleitoral para a escolha de
representantes da sociedade civil e seria
retomado em janeiro/2014.
A SMTE alegou que não dispõe de
orçamento
para
reestruturação
do
FUNDET.
O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade
informou que o Conselho Curador do
FEPT,
criado
em
julho/2012,
foi
convocado, em julho/2013, para sua
primeira reunião, com a seguinte pauta:
abertura dos trabalhos, proposta de
regimento interno, estabelecimento de
plano de aplicação de recursos e medidas
administrativas. Foi enviada a esta Corte
cópia da ata da referida reunião, assim
como das atas das reuniões ocorridas em
30/07/2013 e 29/10/2013.
Cabe registrar que, no exercício anterior, a
CVL havia informado que o Grupo de
Trabalho criado pelo Decreto nº 34.584,
de 10/10/2011, apresentara relatório
conclusivo no processo 13/000411/2012,
mas,
como
os
dados
referentes
à execução orçamentária só abrangiam
o primeiro semestre do exercício de 2012,
o
Sr.
Prefeito
havia
solicitado
complementação. Em inspeção realizada
no exercício anterior, foi disponibilizada
à equipe da CAD uma cópia do referido
processo até as fls. 455, na qual ainda não
constava a complementação solicitada.
As informações prestadas pela CVL serão
objeto de análise em futura inspeção.
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RECOMENDAÇÕES 2012 –
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ANÁLISE REINC.

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;

OBSERVAÇÕES
Além do mencionado na recomendação
anterior, a CVL informou que a SMG está
estudando
a
proposição
de
regulamentação da atual legislação, assim
como
vem
buscando
parcerias
e produzindo material de divulgação para
ampliar os recursos destinados ao FMAD.

AF

As informações prestadas pela CVL serão
objeto de análise em futura inspeção.
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);

A CVL informou que o resultado do estudo
elaborado pelo Grupo de Trabalho
instituído no exercício de 2011 foi
encaminhado às respectivas entidades
para conhecimento e apresentação de
sugestões. As propostas formuladas pelo
Grupo
de
Trabalho
se
referem
a certificação digital, estruturação de
setores
jurídicos
nas
entidades,
atualização do cadastro de bens imóveis,
equacionamento
das
dívidas
intramunicipais e condição das entidades
em execuções que não se encontrem sob
sua direta responsabilidade orçamentária
e financeira.

AA

A implementação das referidas propostas
será verificada em futuras inspeções
realizadas pela CAD.
A SME informou que as despesas
mencionadas estavam contidas nas
dotações da Educação e corresponderam
a
atividades
realizadas
na
área
educacional.

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;

NA

desde
2004

Vale ressaltar que, no exercício anterior,
a SME havia argumentado que o objeto da
presente recomendação se enquadraria
nas atribuições da CGM. O órgão, no
entanto, não se pronunciou e, como
discriminado nos subitens 6.1.1 a 6.1.9, as
decisões proferidas por esta Corte
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continuam não sendo observadas.
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);

A SME informou que os repasses de
recursos são assegurados pela Lei
Orçamentária e ressaltou a participação da
CGM e da SMF nesse processo.

NA

desde
2007

A SMF reiterou a alegação de que
o orçamento é liberado para pronta
execução no início de cada exercício
e a criação de conta-corrente específica
não garantirá essa execução.
Considerando,
no
entanto,
a fundamentação constante no subitem
6.1.11.4 e que o § 5º do art. 69 da LDB
continua em vigor, permanece sem
alcance o objetivo do referido dispositivo
legal
de
garantir,
financeiramente,
recursos para a Educação.

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

NA

desde
2011

A SME alegou que o uso das bibliotecas
pelo público em geral, quando ocorre, não
onera os gastos com a manutenção
e o funcionamento desse tipo de
equipamento.
No entanto, como mencionado no subitem
4.3.5, as bibliotecas que também atendem
às comunidades nas quais estão inseridas
não integram o conjunto de ações
consideradas como de MDE nos termos do
disposto no caput do art. 70 da LDB.

NA

A CVL alegou que o estudo apresentado
na Nota Técnica de 14/08/2013 (processo
40/002205/2013) é extensivo à área de
saúde. Contudo, como o referido processo
encontra-se em tramitação nesta Corte, a
última decisão do TCMRJ a respeito do
tema continua em vigor.

NA

A PGM informou que as medidas para
solucionar a demanda já estão sendo
adotadas na lista de atividades do Sistema
DAM, como a criação de campos
específicos para a classificação do
devedor.

desde
2009

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 246
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
(subitens 7.1.2 e 9.26 da análise da CAD);

No entanto, em inspeção realizada no
último mês de março, quando do exame
da consolidação das contas municipais,
não
foi
possível
identificar
as
eliminações/exclusões devidas.

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 constituída possa ser
anualmente atualizada com base em
parâmetros mais consistentes (subitens 7.3.5
e 9.27 da mesma análise);

A PGM informou que está adotando as
medidas necessárias para a aquisição de
um "modelo preditivo", capaz de medir
a probabilidade de recuperação de um
crédito inscrito em dívida ativa.

NA

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);
NA

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);

NA

desde
2010

desde
2011

desde
2011

Contudo, como exposto no subitem 7.3.5,
a situação se mantém inalterada.

A SME argumentou que todos os
esclarecimentos foram prestados no
processo 40/004005/2011 (Representação
proposta pelo Senhor Vereador Eliomar de
Souza Coelho), em novembro/2011
e junho/2012.
A 3ª e a 6ª IGE, às fls. 383/384 e
414/417,
informam
que
o referido processo se encontra em
diligência e a última decisão proferida foi
para que a SME tomasse as providências
cabíveis para reaver a importância
repassada de R$ 44.500.000,00.
A SMO afirmou que está atenta
à presente recomendação e que havia
prestado esclarecimentos no processo
40/000831/2013
(resposta
às
recomendações referentes ao Parecer
Prévio de 2011).
A 7ª IGE, às fls. 418/418v, informa que,
apesar de uma discreta qualificação dos
projetos que embasam os orçamentos,
observada no exercício de 2013, nem
todos os projetos se apresentaram
satisfatórios, sugerindo que a presente
recomendação seja reiterada.
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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;

NA

desde
2010

A
SMA
alegou
ter
encaminhado
à PG/PPE o processo 05/000956/2014
solicitando orientação para reaver os
valores
pagos,
tendo
em
vista
a impossibilidade de obter os documentos
diretamente dos servidores beneficiários.
A 5ª IGE, às fls. 409/410, informa que não
houve qualquer alteração em relação à
situação descrita no exercício anterior.

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);

NA

desde
2004

A SME mencionou as medidas de caráter
resolutivo e preventivo adotadas, tais
como: convocação de banco de aprovados
de concursos em vigência, realização de
concursos públicos e mobilização para
criação de novos cargos. A Secretaria
apresentou
quantitativo
de
pessoal
convocado e lotado nos exercícios de 2009
a 2013 e ressaltou, ainda, a utilização de
dupla regência e a ampliação da jornada.
A 3ª IGE, no entanto, às fls. 383/384,
informa que, em relação ao exercício de
2012,
o percentual de escolas do 2º segmento
em que existiam disciplinas sem aula em
2013 sofreu um ligeiro acréscimo,
passando de 38,97% para 42,85%.

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);
NA

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

NA

desde
2008

desde
2008

A SME citou os programas existentes,
destinados
a
sanar/minimizar
as
fragilidades observadas e mencionou que
foi organizado um guia com dicas de
manutenção e cuidados para repasse às
unidades escolares.
A 3ª IGE, às fls. 383/384, informa que,
comparados os exercícios de 2012 e 2013,
houve um acréscimo de 25,6% para
30,7% em relação às escolas consideradas
precárias. Quanto às escolas consideradas
boas, houve uma retração de 15,8% para
10,7%.
A SMO informou que está atenta
à presente recomendação e que havia
prestado esclarecimentos no processo
40/000831/2013
(resposta
às
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CAD);

recomendações referentes
Prévio de 2011).

ao

Parecer

Da mesma forma, a SMH ratificou os
esclarecimentos prestados no exercício
anterior.
A RIO-ÁGUAS apresentou justificativas
para as obras de sua responsabilidade
consideradas
como
paralisadas
no
exercício de 2012 e informou que as
mesmas já se encontram concluídas.
Às fls. 356/364, constam os processos
referentes às obras paralisadas no
exercício de 2013, relacionados pela 2ª
IGE.
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.

AA

Para
atendimento
da
presente
recomendação, o Executivo Municipal
apresentou a Nota Técnica de 14/08/2013,
analisada
pela
CAD
no
processo
40/002205/2013.
O referido processo se encontra em
tramitação nesta Corte.

Legenda:
REINC. - reincidência
AA – recomendação atendida ou argumentos acatados
AF – recomendação demanda análise futura
NA – recomendação não atendida

A fls. 618, a CAD conclui que, das 24 Recomendações feitas em 2012:
- 19 não foram atendidas;
- 3 demandam análise futura; e
- 2 foram atendidas.
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2.14 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA CAD
Cumprindo o disposto no inciso I, do § 4°, do art. 1° da Deliberação
n° 142/2002, a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento levou a termo a
análise preliminar das Contas de Governo referentes ao exercício financeiro de
2013, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro,
para subsidiar a apreciação e a emissão de Parecer Prévio por esta Corte de Contas.
Ao cabo, com base nas constatações decorrentes da análise efetuada, a
CAD sugere ao Plenário que, como parte integrante do Parecer Prévio a ser
emitido, seja destacada a necessidade de adoção, por parte do Município, das
providências 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 9.1 e
fls. 385/408 do p.p.);
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
(subitens 1.8 e 9.2 e fls. 409/410 do p.p.);
3- Que sejam atendidas as recomendações relacionadas ao abono
permanência, conforme decisão proferida no processo 40/6200/2011 (subitens 1.8
e 9.3 e fls. 409/410 do p.p.);
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4- 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 em 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. 418/418v (subitens 1.8 e 9.19);
5- 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 (subitens 1.8 e 9.20 e fls. 410 do
p.p.);
6- Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à
carência de professores (subitens 1.8 e 9.21 e fls. 383/383v do p.p.);
7- 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 (subitens 1.8 e 9.22 e fls. 383/383v
do p.p.);
8- Que seja aprimorado o planejamento das obras públicas, a fim de
evitar sua paralisação conforme comentado pela 2ª Inspetoria Geral (subitens 1.8 e
9.23 e fls. 356/364 do p.p.).
9- Que o Poder Executivo solucione a questão referente a existência
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de convênios celebrados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
com pendências em suas prestações de contas, conforme informado pela 3ª IGE às
fls. 384/384v (subitem 1.8);
10- 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 subitens 2.5.3.2 e 9.4;
11- Que o Poder Executivo atente para a vinculação dos recursos
provenientes do Salário–educação à educação básica pública (subitem 2.9.1);
12- Que o Poder Executivo cumpra o disposto na Lei 4.644/2007
(subitem 2.9.2);
13- Que o Poder Executivo atente para a situação atuarial deficitária
do FUNPREVI, bem como para a possibilidade de agravamento em função do
eventual impedimento da utilização dos royalties do petróleo como fonte de
recurso para sua capitalização (subitens 4.1.2 e 4.7);
14- Que o Município efetue o pagamento ao FUNPREVI dos valores
previstos no Termo de Cessão de Uso dos imóveis mencionados no subitens
4.1.3.3 e 9.6;
15- Que o Poder Executivo tome providências junto à Secretaria
Municipal de Saúde no sentido de abolir a recorrente prática de realização de
despesas sem prévio empenho (subitem 4.2.4);

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 252
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
16- Que sejam cumpridas as decisões desta Corte relacionadas aos
termos dos Convênios SME 277/2010 e 08/2012, em virtude do exposto pela
3ª Inspetoria Geral às fls. 383v e pela 6ª Inspetoria Geral às fls. 414/414v (subitens
1.8, 4.3.4, 6.1.11.3 e 9.18);
17- Que a despesa relacionada às Bibliotecas Públicas vinculadas à
Secretaria Municipal de Educação, somente seja considerada como MDE naquilo
que se relacionar ao atendimento aos alunos da rede municipal de ensino, pessoal
docente e demais profissionais da educação (subitens 4.3.5 e 9.14);
18- Que os recursos do FUNDEB não sejam utilizados para o
pagamento das despesas mencionadas no subitem 4.3.6;
19- Que os recursos do FEIP sejam destinados apenas às despesas
amparadas pela Lei nº 5.132/2009 (subitens 4.4.2 e 9.7);
20- Que seja efetuado o ressarcimento ao Fundo Especial de
Iluminação Pública – FEIP, das despesas apontadas nos subitens 4.4.2 e 9.8, que
não se enquadram na definição de serviço de iluminação pública prevista no
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 5.132/2009;
21- 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 e 9.12;
22- Que seja adotado o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da
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LDB, a fim de que os recursos da MDE sejam repassados automaticamente à
Secretaria Municipal de Educação (subitens 6.1.11.4 e 9.13);
23- 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
(subitens 6.3.2 e 9.15);
24- 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 9.16);
25- Que o Poder Executivo efetue as inscrições em dívida ativa dos
valores do ISS que deixaram de ser inscritos no período de janeiro a agosto de
2013 (subitem 7.3.2);
26- 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
constituída possa ser anualmente atualizada com base em parâmetros mais
consistentes (subitens 7.3.5 e 9.17)”.
Em pronunciamento de fls. 623-625, a Secretaria-Geral de Controle
Externo expressa sua concordância com os termos da proposição da CAD,
entendemos, s.m.j. desta Corte, que a Prestação de Contas em tela poderá obter
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parecer prévio favorável, sem prejuízo de que sejam consignadas as
recomendações, determinações, alertas e sugestões opinadas pela CAD no item
“Considerações Finais” às fls. 624/626-v, ressalvadas as responsabilidades de
ordenadores de despesas, inclusive da Administração Indireta e Fundacional, em
atos e contratos ainda não examinados por este Tribunal.
Em seguida, a douta Procuradoria se manifesta, através do Parecer
JRP nº 771/2014, que conclui por opinar favoravelmente à aprovação das Contas
de Governo do exercício de 2013, sugerindo, no entanto, que, considerado o
descumprimento de recomendações feitas em pareceres anteriores, desta feita, as
recomendações propostas pela CAD sejam transformadas em determinações.

2.15

INTEGRA PRONUNCIAMENTO DA SECRETARIA-GERAL

DE

CONTROLE EXTERNO
Cuida o presente de análise das Contas do Município do Rio de Janeiro
- Exercício 2013, pertinente à Gestão do Exmo. Sr. Prefeito Eduardo da Costa Paes,
no período de 1 de janeiro à 31 de dezembro de 2013.
Às fls. 420/622 consta o Relatório da CAD para subsidiar o Parecer
Prévio a ser emitido pelo Plenário desta Corte, conforme preconizado no art. 88,
inciso I, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro; art. 3º, inciso I, da Lei
289/81- Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município; e art. 184 do
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Regimento Interno do TCMRJ, aprovado pela Deliberação nº 183, de 12 de
setembro de 2011.
O Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas consiste em
importante peça, de natureza técnica, que orienta o Poder Legislativo no
julgamento das contas prestadas anualmente pelo Poder Executivo. Nesse sentido,
pode ser destacada sua relevância, nos termos da lição de Jorge José Barros de
Santana Júnior69 ao referenciar o art. 48 da Lei Complementar Federal n. 101/2000
– Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), como um dos principais instrumentos de
transparência fiscal.
Especificamente sobre a natureza técnica do Parecer Prévio, o
sobredito doutrinador assevera que:
"Verifica-se a importância do Parecer Prévio como fonte de
informação mais independente, elaborada por um órgão
técnico e autônomo, que tem como incumbência auxiliar o
Poder Legislativo na tarefa de controle externo, visando à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do ente público."
O relatório em comento sistematiza os resultados das Inspeções
Ordinárias/Extraordinárias, Auditorias e Visitas Técnicas, além da revisão
processual e dos demais apontamentos originados das ações coordenadas e

69
SANTANA JÚNIOR, Jorge José Barros de Transparência fiscal eletrônica: uma análise dos níveis de transparência apresentados nos sites dos
poderes e órgãos dos Estados e do Distrito Federal do Brasil. Dissertação de Mestrado. Recife, 2008. Disponível em: <http://vsites.unb.br/cca/posgraduacao/mestrado/dissertacoes/dissert —arquivos/mest—dissert—145.pdf>. Acesso em: 19/09/2010.
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sinérgicas dos órgão técnicos desta SGCE, no cumprimento de sua ação
fiscalizadora.
Tais informações coligidas visam à identificação de pontos e fatos
relevantes para a análise das contas, de modo a subsidiar a elaboração do Parecer
Prévio pelo Plenário desta Corte.

A Prestação de Contas em tela foi constituída pelos seguintes
documentos:
Ofício GBP nº 104/2014, de 15/04/2014, do Exmo. Sr. Prefeito
Eduardo Paes ao Exmo. Presidente do TCMRJ;

Certificado de Auditoria nº 169/2014, na Modalidade Pleno,
emitido pela

Auditoria Geral da Controladoria Geral do

Município do Rio Janeiro;
Relatório

do

Desempenho

da

PCRJ, frente à

Lei

de

Responsabilidade Fiscal, no exercício de 2013, elaborado pela,
Controladoria-Geral do Município;
Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal;
Relatórios de Limites Legais, Relatórios Consolidados e
Relatórios de Contabilidade com base na Lei 4320/64;
Demonstrativos da Lei 6404/76; e
Comentários a respeito das recomendações do Tribunal de Contas
efetuados no exercício de 2013;
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Em suas considerações finais, a Coordenadoria de Auditoria
e Desenvolvimento apresentou apontamentos que, a critério do Plenário,
poderão ser convertidos em recomendações, determinações, alertas ou
sugestões.

Em face do exposto, entendemos, s.m.j. desta Corte, que a
Prestação de Contas em tela poderá obter parecer prévio favorável, sem prejuízo
de que sejam consignadas as recomendações, determinações, alertas e sugestões
opinadas pela CAD no item “Considerações Finais” às fls. 624/626-v,
ressalvadas as responsabilidades de ordenadores de despesas, inclusive da
Administração Indireta e Fundacional, em atos e contratos ainda não
examinados por este Tribunal.
2.16 INTEGRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA ESPECIAL JRP nº 771/2014
Prestação de Contas do Prefeito, relativa ao exercício de 2013. Parecer
que OPINA pela emissão, por esta Corte de Contas, de Parecer Prévio
FAVORÁVEL à aprovação das Contas.

Versa o presente processo sobre a análise preliminar das Contas de
Governo prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito EDUARDO DA
COSTA PAES, referentes ao exercício de 2013.
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A referida Prestação de Contas, ingressa nesta Procuradoria Especial –
Órgão Ministerial Fiscalizador do Ordenamento Jurídico no âmbito de atuação do
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ – tendo em vista o
disposto nos artigos 24-C70, inciso I e 24-D71, da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro.
Preliminarmente, cabe salientar a TEMPESTIVIDADE da Prestação
de Contas ora em análise, tendo o Excelentíssimo Senhor Prefeito cumprido, dentro

do prazo fixado, com sua competência privativa (rectius: atribuição decorrente do
chamado princípio republicano) fixada pelo art. 107, XII72, da Lei Orgânica do
Município do Rio de Janeiro.
Neste diapasão, impende asseverar que ao Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro compete a apreciação das contas prestadas anualmente
pelo Prefeito, na forma dos arts. 29 e 30 da Lei Orgânica do TCMRJ73, devendo
70

Art. 24- C – Compete à Procuradoria Especial:
I fiscalizar, no âmbito da atuação do Tribunal, o cumprimento da lei;
71
Art. 24- D – É obrigatória a audiência prévia da Procuradoria Especial, em forma de parecer, nos casos submetidos
ao Tribunal.
72
Art. 107 – Compete privativamente ao Prefeito:
(...)
XII- 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;
73
Art. 29 – Ao Tribunal compete, na forma estabelecida no Regimento Interno, apreciar as contas prestadas
anualmente pelo Prefeito, elaborando e emitindo parecer prévio em até sessenta dias úteis a contar de seu
recebimento.
§1º - As contas serão apresentadas pelo Prefeito, concomitantemente, à Câmara Municipal e ao Tribunal, dentro de
sessenta dias, após a abertura da sessão legislativa.
§ 2º - As contas serão constituídas pelos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das
Variações Patrimoniais e pelo relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a
execução do orçamento de que trata o § 3º do art. 254 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, e por outros
elementos previstos em lei específicas, no Regimento Interno e em ato próprio.
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este Ministério Público Especial emitir seu pronunciamento no prazo estabelecido
no art. 188, III, do Regimento Interno74 desta Corte.
Integram o presente processo: Ofício GBP nº 104/2014 – da lavra do
Exmo. Sr. Prefeito – por meio do qual encaminha a este Tribunal de Contas a

referida Prestação (fl. 02); o Certificado de Auditoria emitido pelo Órgão Central
de Controle Interno desta Comuna (Controladoria Geral do Município - CGM),
o qual atesta o atendimento aos limites legais estabelecidos na Lei Complementar
Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (fl. 03); bem como
manifestações de todas as Inspetorias Gerais de Controle Externo deste Tribunal de
Contas, acerca de dados que podem influenciar a análise das Contas – 1ª IGE em
fls. 350-351; 2ª IGE em fls. 352-382; 3ª IGE em fls. 383-384; 4ª IGE em fls. 385408; 5ª IGE em fl. 409-413; 6ª IGE em fls. 414-417; 7ª IGE em fls. 418 e da
Assessoria de Informática - ASI em fls. 419.
Em fls. 420-622, relatório da Coordenadoria de Auditoria e
Desenvolvimento – CAD, desta Corte, analisando as contas prestadas pelo Exmo.
Sr. Prefeito e, logo em seguida, em fls. 623-625, manifestação do Exmo. Sr.

§ 3º - Se as contas não forem apresentadas dentro do prazo previsto, ou se o forem sem atender aos requisitos legais,
em relação a sua constituição, o Tribunal, de plano, comunicará o fato à Câmara Municipal, para os fins de direito.
§ 4º - Nas hipóteses figuradas no § 3º, o prazo marcado ao Tribunal para apresentação de seu parecer fluirá a partir
do dia seguinte ao da regularização do processo, dando-se ciência do fato à Câmara Municipal.
Art. 30 – Somente por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o
parecer emitido pelo Tribunal.
74
Art. 188. No prazo de sessenta dias úteis para a emissão do relatório e do parecer prévio conclusivos sobre as
Contas de Gestão do Município, apresentadas pelo Prefeito, determinados pela Lei nº 289, de 25 de novembro de
1981, fica estabelecida a seguinte seqüência:
(...)
III – até 05 (cinco) dias úteis, para pronunciamento da Procuradoria Especial;
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Secretário-Geral de Controle Externo, concluindo pela possibilidade de emissão de
Parecer Prévio favorável, sem prejuízo da consignação, no referido parecer, das
recomendações, determinações, alertas e sugestões alinhavadas pela CAD nas fls
620-622, ficando ainda ressalvadas as responsabilidades dos ordenadores de
despesas, inclusive da Administração Indireta e Fundacional, em atos e contratos
ainda não examinados por este Tribunal.
Traçado o relato dos elementos essenciais ao processo, passamos ao
enfrentamento das questões levantadas pelo Corpo Instrutivo, com a finalidade de
melhor subsidiar a apreciação e a emissão de Parecer Prévio por esta Corte de
Contas.
Assim como fizemos na análise da Prestação de Contas referentes ao
exercício de 2011, permitimo-nos, de posse do trabalho realizado pelo Corpo
Instrutivo desta Corte, tecer nossas considerações75 partindo das suas mais
relevantes conclusões finais.
Importante

registrar

que

considerar

como

“mais

relevantes”

determinadas questões que serão tratadas por nós neste trabalho, não significa a
irrelevância das demais, as quais NÃO devem ser desconsideradas pelo Poder
Executivo Municipal em hipótese alguma.
Com o intuito de contextualizar o leitor, permitimo-nos dividir o
presente parecer em capítulos, acreditando contribuir para o melhor entendimento
da matéria, haja vista sua complexidade e seu grande vulto.
75

Desde já rogando escusas pela repetição de alguns temas, os quais, em nossa ótica, merecem ser novamente
tratados não só pela sua importância, mas também pelo fato de alguns problemas se repetirem e também por serem
observadas algumas melhoras, as quais devem ser ressaltadas e elogiadas.
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I.

DO

EXAME

REALIZADO

PELA

COORDENADORIA

DE

AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO – CAD:
Uma vez mais76 temos que é digno de elogios o trabalho executado
pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD desta Corte que,
em fls. 420-622, traça um verdadeiro perfil do Município, através de sua análise
feita em processos, relatórios, balanços, ofícios e toda a documentação acostada

aos autos, caracterizando-se, talvez, no mais importante subsídio para a
elaboração do presente parecer.
A referida Coordenadoria ao analisar, no item 9, os exercícios
anteriores, constata que, em relação ao exercício de 2012, apenas 8% (oito por
cento) das recomendações feitas por esta Corte foram atendidas pelo Poder
Executivo, ficando 80% (oitenta por cento) das recomendações pendentes de
atendimento, demonstrando, a nosso sentir, um baixíssimo percentual de
atendimento de tudo quanto ordenado por esta Corte. Trata-se de situação
que, sem dúvida, está a reclamar providências, tanto por parte desta Corte, como
por parte do próprio Poder Executivo prestador das contas.

76

Fazemos tal afirmação, tendo em vista que tivemos a oportunidade de emitir o Parecer da Procuradoria Especial
nas Contas de Gestão referentes ao exercício de 2010, onde a CAD – igualmente – realizou brilhante trabalho.
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Além de apontar a questão acima, a CAD elabora uma lista de 26
(vinte e seis) ações que podem, a critério do Plenário deste Tribunal, ser
convertidas em recomendações, determinações, alertas ou sugestões.

II. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 14
DA LRF PARA ATOS DE RENÚNCIA DE RECEITA:
Relata a CAD, no item 2.5.3.1 de sua exposição (fls. 454), o seguinte:
O Anexo de Metas Fiscais da LDO 2013, atualizado pela
Lei nº 5.551/2013 –LOA 2013, apresenta, em seu

Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da
Renúncia de Receita, a descrição das renúncias de receita
recentes e a previsão de concessão de novas renúncias, com
suas

respectivas

estimativas

de

impacto

financeiro.

Ressalte-se que na coluna “Compensação” consta a
informação “n/a” em todas as renúncias, demonstrando
que, aparentemente, não houve previsão de compensação
para nenhuma delas.
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A questão, em síntese, trata do aparente descumprimento, pelo
Município, do art. 1477 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal, a qual, na busca de maior transparência78 e equilíbrio
federativo, condicionou a concessão de incentivos fiscais que importem em
renúncia de receita ao cumprimento de determinados requisitos. Vale lembrar,
neste sentido, que a renúncia de receita, já há algum tempo, vêm sendo
equiparada pelos estudiosos do tema a uma verdadeira “despesa”, na medida em
que o não-ingresso de recursos pecuniários nos cofres estatais equivale,

77

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de
receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na
forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes
orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou
contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da
condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no
mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma
do seu § 1o;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
78
Consoante a lição de Carlos Maurício Figueiredo e Marcos Nóbrega “(...) o primeiro ponto a discutir é que o gasto
tributário [tax expenditure] não envolve o uso de despesas diretas via orçamento. Aqui talvez uma das diferenças
mais marcantes dos dois modelos de incentivo. Os incentivos diretos, como subsídios, por exemplo,
obrigatoriamente são registrados no orçamento, ao passo que os incentivos fiscais não. Assim, os incentivos fiscais
são concedidos com pouca ou nenhuma transparência, malgrado o comando constitucional, que obriga o ente público
a demonstrar a estimativa de incentivos dessa ordem. Logo, os incentivos fiscais representam um mecanismo muito
“conveniente” para efetuar o by pass no processo orçamentário (...)” in FIGUEIREDO, Carlos Maurício;
NÓBREGA, Marcos. Responsabilidade Fiscal: Aspectos Polêmicos. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2006, p. 124.
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materialmente, à operação inversa, qual seja, a saída dos mesmos, pela via dos
gastos orçamentários.
Isso significa dizer que os incentivos fiscais que importem em
renúncia de receita, pela sua própria natureza, recebem, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, a mesma disciplina que recebem as demais despesas de
caráter continuado, mormente naquilo que concerne ao seu impacto presente e
futuro, bem como à efetiva produção dos resultados práticos que se busca obter a
partir da desoneração realizada.
Embora a ausência de menção das medidas compensatórias de renúncia de
receita levadas a efeito pela Municipalidade seja digna de nota – posto ser uma
impropriedade de maior relevo, que termina por atingir sobremaneira a
transparência da gestão pública e o próprio princípio republicano – temos
que o art. 226, caput e parágrafo único79 do Regimento Interno desta Corte de
Contas, quando interpretado à luz da economia processual, nos conduz à
conclusão de que a melhor forma de verificar a regularidade das renúncias de
receitas feitas pela Municipalidade será através da análise das inspeções e
auditorias realizadas pelos órgãos técnicos desta Corte.
Na esteira desta conclusão, impende destacar que a matéria referente às
renúncias de receita está sendo tratada nos autos do processo nº 040/3477/2013,
79

Art. 226 – A fiscalização da arrecadação e da renúncia da receita pelo Tribunal, incluirá a análise de
demonstrativos próprios, sem prejuízo do julgamento das tomadas e prestações de contas apresentadas pelos
jurisdicionados.
Parágrafo único - No caso das renúncias, a fiscalização terá como objetivos, entre outros, verificar a legalidade,
legitimidade, eficiência, eficácia e economicidade das ações dos órgãos e entidades, bem como o seu real benefício
socioeconômico.
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hoje em trâmite nesta Corte de Contas, motivo pelo qual mostra-se desnecessário
tecer, aqui, maiores considerações sobre o tema.
III.

DESCUMPRIMENTO,

PELOS

FUNDOS

MUNICIPAIS,

DAS

DIRETRIZES E FINALIDADES BÁSICAS ESTABELECIDAS EM SUAS
LEIS DE CRIAÇÃO:
Relata a CAD – assim como no exercício anterior – que o Fundo de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro –
FUNDET, o Fundo Especial Projeto Tiradentes – FEPT, o Fundo Municipal
de Desenvolvimento Urbano – FMDU e o Fundo Municipal Antidrogas –
FMAD, invariavelmente descumprem com as diretrizes e finalidades básicas
estabelecidas em suas leis de criação (item 4, fls. 494).
Conforme noticia a CAD, em fl. 613 (item 9.9), o tema atinente aos
Fundos Especiais e o devido cumprimento de suas leis de criação vem
aparecendo ano após ano nas Contas de Gestão, sendo certo que o Poder
Executivo Municipal reincide nesta questão pelo menos desde o exercício de
2006, mostrando, a nosso sentir, um certo desinteresse em dar cumprimento às
leis de criação dos respectivos fundos. Até mesmo porque, se esgotadas as
finalidades que motivaram a criação dos citados fundos, devem os mesmos ser
prontamente extintos, para que se respeite o princípio da unidade de caixa.
Nesse diapasão, cabe-nos asseverar que a recomendação – que deve
ser reiterada – tratada neste tópico representa a manifestação deste Tribunal no
sentido de que se respeite o Princípio da Legalidade o qual vincula o
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Administrador Público, devendo este envidar todos os esforços possíveis para o
correto cumprimento do comando legal, em consonância com os princípios
concernentes ao seu mister, bem como em consonância com o devido interesse
público.
IV. DO REPASSE DOS RECURSOS ATINENTES À AÇÕES DE MDE À
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO:
Sugere a CAD, no item 6.1.11.4 (fls. 562/563), que seja adotado
procedimento prescrito no § 5º, do art. 69, da Lei Federal nº 9.394/96 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, a fim de que os recursos
afetos às ações de MDE sejam repassados automaticamente à Secretaria
Municipal de Educação – SME.
Assim como no exercício anterior (na verdade, a matéria já vem
sendo destacada por esta Corte de Contas pelo menos desde o ano de 2008),
percebemos afronta ao Princípio da Legalidade e às prerrogativas e competências
desta Corte, quando o Poder Executivo Municipal não realiza o repasse de
recursos à Secretaria Municipal de Educação, na forma prescrita pelo citado
diploma legal.
Todavia, entendemos que o palco ideal para que a fiscalização desta
Corte seja exercida consiste na análise das inspeções e auditorias realizadas pela
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE deste Tribunal, as quais devem
ter como um de seus objetivos a verificação, in loco ou in abstracto, do
cumprimento de tal recomendação, sendo que, em caso de descumprimento, as
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punições previstas na Lei nº 3.714/03 devem ser impostas aos Administradores
em questão.
Chamamos, por fim, a atenção para o seguinte: considerando que a
matéria, como apontado acima, já vem sendo repetidamente destacada por esta
Corte de Contas, desde o ano de 2008, entendemos não ser o caso de propor
mera recomendação quanto ao cumprimento, mas sim de OPINAR por efetiva
DETERMINAÇÃO, a ser imposta pelo Plenário desta Corte ao Poder
Executivo Municipal, até mesmo porque a matéria já vem sendo abordada há
pelo menos seis exercícios.
V. DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A VERIFICAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA:
Ao tratar desta questão no item 6.1 e seguintes, a CAD aponta que o
Poder Executivo utilizou diversos itens de despesas não computáveis na base de
cálculo das despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE,
o que, ao final (item 6.1.10, fls. 555) gerou a exclusão do montante de R$
45.712.879,31 (quarenta e cinco milhões, setecentos e doze mil, oitocentos e
setenta e nove reais e trinta e um centavos) da referida base de cálculo, motivo
pelo qual aponta-se que “Os dados ajustados permitem obter o percentual de
25,02% (...)”, com o atendimento, portanto, do que se encontra preceituado no
art. 212 da CRFB.
Contudo, são mencionadas três questões que podem modificar o
percentual acima descrito: (i) o uso da contribuição patronal suplementar ao
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FUNPREVI como despesa afeta ao MDE (item 6.1.11.1); (ii) a utilização de
despesas com a gestão das Vilas Olímpicas Municipais na base de cálculo do
MDE (item 6.1.11.2) e (iii) o uso de despesas com fornecimento de transporte,
em ônibus, para alunos das escolas municipais, na base de cálculo do MDE (item
6.1.11.3).
No que concerne ao item 6.1.11.1, é noticiado que a matéria está sendo
tratada, com pormenores, no processo nº 40/2205/2013, devendo prevalecer – até
que se decida, em definitivo, sobre a matéria – o que fora lá decidido. Assim – e
ressalvando, desde logo, a opinião pessoal deste parecerista, já exarada nos
autos do processo nº 40/1669/2011 (Parecer JRP nº 815/2011) – para a presente
Prestação de Contas, OPINO que deve ser entendida (apenas e tão somente
para o exercício compreendido na presente prestação de contas, posto
tratar-se de decisão provisória) como plenamente válida a utilização de
despesas com contribuição suplementar patronal ao FUNPREVI na base de
cálculo do MDE.
No que tange ao item 6.1.11.2, é feita menção aos autos nº
40/4480/2013, onde a questão é tratada com maiores detalhes, sendo certo que
não houve decisão definitiva no referido processo. Diante disto, e considerando o
princípio da segurança jurídica, OPINO que deve ser entendida (apenas e tão
somente para o exercício compreendido na presente prestação de contas,
posto tratar-se de decisão provisória) como plenamente válida a utilização de
despesas com a gestão das Vilas Olímpicas Municipais na base de cálculo do
MDE.
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Por derradeiro, quanto ao item 6.1.11.3, consta nos autos que a
apreciação da legalidade do Convênio nº 08/2012 (instrumento gerador da
despesa computada para fins de MDE) ainda não se encerrou, estando a matéria
pendente de decisão, a ser tomada por esta Corte de Contas no processo nº
40/4005/2011. Diante disto, e considerando o princípio da segurança jurídica,
OPINO que deve ser entendida (apenas e tão somente para o exercício
compreendido na presente prestação de contas, posto tratar-se de decisão
provisória) como plenamente válida a utilização de despesas com fornecimento
de transporte, em ônibus, para alunos das escolas municipais, na base de cálculo
do MDE.
VI. DA CARÊNCIA DE PROFESSORES NAS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SITUAÇÃO ESTRUTURAL DAS
ESCOLAS:
Relata a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD, com base na
instrução da 3ª IGE de fls. 383-384 que em Programa de Visitas às Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino, restou detectada, em relação ao ano de
2012 uma PIORA na monta de 5,1% (cinco vírgula um cento) no percentual de
unidades consideradas PRECÁRIAS e uma RETRAÇÃO de 5,1% (cinco
vírgula um cento) de unidades consideradas BOAS.
Assevera ainda a CAD que, o índice de disciplinas sem aula
AUMENTOU de 38,97 % (trinta e oito vírgula noventa e sete por cento) a
42,85 % (quarenta e dois vírgula oitenta e cinco por cento) nas escolas de 2º

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 270
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
Segmento. Nos manifestamos em 2011, nas Contas de Gestão referentes ao
exercício de 2010, no sentido de ser INCONCEBÍVEL a falta de planejamento
e de ação estatal concreta no sentido de regularizar a situação do ensino público
municipal, nos aspectos apontados pelo Corpo Instrutivo deste Tribunal.
Asseveramos que o problema se reveste de maior gravidade quando
analisamos a situação sob o prisma Constitucional, o qual revela ser a Educação
um DEVER do Estado, que aqui é considerado em seu sentido lato.
Acentuamos, na época, a dramaticidade do problema, na medida em
que o mesmo se mostra intrinsecamente ligado às questões constitucionais
atinentes aos Direitos e Garantias Fundamentais, que mereceram atenção
especial do legislador constituinte originário, tanto assim que a Constituição da
República Federativa do Brasil – CRFB dedicou uma seção inteira (Seção I
do Capítulo III do Título VIII da Carta Republicana) para a questão da
educação, a qual – todos sabemos – vincula-se, de forma indiscutível, à própria
sustentabilidade da vida das presentes e futuras gerações.
Em outras palavras: a despesa estatal com educação é uma despesa
estatal que visa garantir o futuro de cada um de nós, não só individualmente, mas
como coletividade, como Nação. Na esteira de tal afirmação observamos ser
imperativo constitucional uma maior atenção ao tema da educação como dever
estatal, principalmente, pelo Administrador Público tendo em vista que este
dever envolve questões concernentes à cidadania e à dignidade da pessoa
humana.
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A reiteração80 de condutas relativas a alguns desses problemas
apontados em exercícios anteriores, não desqualifica o esforço do Poder
Executivo na consecução dos valores constitucionais, bem como em atender – na
medida da chamada reserva do possível – às recomendações e determinações
proferidas por esta Corte de Contas.
Desta feita, porém, com o aumento dos percentuais negativos
(aumento no percentual de unidades em estado precário, aumento no percentual
de unidades sem aula), não se pode afirmar que o Poder Executivo Municipal
esteja dando a devida atenção ao quesito Educação. A nosso sentir, será
necessário maior esforço, pelos órgãos competentes do Município, no próximo
exercício, para que estas questões possam ser sanadas, sendo certo que este é um
reclamo de boa parcela da sociedade nacional. Trata-se de fato público e notório,
pelo menos desde o mês de junho de 2013, momento em que eclodiram diversos
movimentos populares, todos apontando para a premente necessidade de
melhorias na prestação dos serviços públicos.
Os números apontam, pois, que ainda há muito a ser feito, no sentido
de propiciar um ensino de melhor qualidade visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, atendendo aos termos do art. 20581 da Constituição Federal.

80

E, infelizmente, a piora, em algumas situações.
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.

81
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Assim sendo, entendemos que a situação do ensino nas escolas da rede
municipal ainda é preocupante, sendo o caso de se afastar, na hipótese específica,
o instituto da “recomendação”, OPINANDO-SE, ao contrário, pela emissão de
efetivas DETERMINAÇÕES emanadas pelo Plenário desta Corte, até mesmo
porque as questões postas neste item (carência de professores/infraestrutura das
escolas), vêm sendo objeto de recomendações desde os exercícios de 2004 e
2008, respectivamente.
VII.

DOS

PARÂMETROS

UTILIZADOS

PARA

A

VERIFICAÇÃO

DO

CUMPRIMENTO DO ART. 198, §§ 2º e 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA:

Ao tratar desta questão no item 6.3 e seguintes, a CAD aponta que o
Poder Executivo utilizou diversos itens de despesas não computáveis na base de
cálculo das despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, o que,
ao final (item 6.3, fls. 564) gerou a exclusão do montante de R$ 39.344.913,32
(trinta e nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e treze reais
e trinta e dois centavos) da referida base de cálculo, motivo pelo qual aponta-se
que “(...) o Município aplicou o percentual de 19,11%”, com o atendimento,
portanto, do que se encontra preceituado no art. 198, §2º da CRFB c/c art. 7º da
Lei Complementar nº 141/12.
No item 6.3.2, se faz menção ao uso da contribuição patronal
suplementar ao FUNPREVI como despesa afeta às ASPS, sendo certo porém que
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o tema está sendo tratado, com pormenores, no processo nº 40/2205/201382,
devendo prevalecer – até que se decida, em definitivo, sobre a matéria – o que
fora lá decidido. Assim – e ressalvando, desde logo, a opinião pessoal deste
parecerista, já exarada nos autos do processo nº 40/1669/2011 (Parecer JRP
nº 815/2011)83 – para a presente Prestação de Contas, OPINO que deve ser
entendida (apenas e tão somente para o exercício compreendido na presente
prestação de contas, posto tratar-se de decisão provisória) como plenamente
válida a utilização de despesas com contribuição suplementar patronal ao
FUNPREVI na base de cálculo do ASPS.
VIII. DO ATENDIMENTO OU NÃO ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES
EMANADAS DESTE TRIBUNAL:

Na análise da Prestação de Contas referente ao exercício de 2011,
apontávamos em nosso Parecer – subsidiado pelos dados apresentados pelo
Corpo Instrutivo deste Tribunal – a QUEDA no percentual de não-atendimento
das recomendações exaradas por esta Corte. Destarte, naquele momento, o
percentual de não-atendimento havia descido para patamar inferior à 50%
(cinqüenta por cento), sendo certo que, no exercício de 2010, 67% (sessenta e
sete por cento) do que fora recomendado por esta Corte não foi atendido.

82

Embora o referido feito verse exclusivamente sobre a utilização da contribuição patronal suplementar na base de
cálculo do MDE (CRFB, art. 212), eventual decisão proferida poderá ser aproveitada também para a base de cálculo
de ASPS (CRFB art. 198, §2º c/c art. 7º LC nº 141/12), já que os fundamentos são os mesmos, para um e outro caso.
83
Tal como na nota anterior, embora o parecer exarado verse exclusivamente sobre a utilização da contribuição
patronal suplementar na base de cálculo do MDE (CRFB, art. 212), o mesmo poderá ser aproveitado também para a
base de cálculo de ASPS (CRFB art. 198, §2º c/c art. 7º LC nº 141/12), já que os fundamentos são os mesmos, para
um e outro caso.
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No exercício ora examinado – 2013 – porém, o que se percebe,
infelizmente, é o franco descumprimento de quase tudo quanto recomendado
por esta Corte, uma vez que, consoante manifestação da CAD, de fls. 618, 80%
(oitenta por cento) das recomendações exaradas por este Tribunal restaram
desatendidas. Para que se tenha uma melhor idéia do que isto representa,
basta dizer que, de cada 10 (dez) medidas recomendadas, 8 (oito) não foram
tomadas. Para ser mais exato, a análise da listagem feita pela CAD (fls. 611618) aponta que, do total de 24 (vinte e quatro) recomendações feitas quando do
julgamento das contas do exercício de 2012, 19 (dezenove) restaram
descumpridas, 3 (três) demandam acompanhamento futuro e apenas 2 (duas)
foram atendidas pelo Poder Executivo Municipal.
Com a vênia devida àqueles que adotam posições diversas, sempre nos
posicionamos no sentido de que mesmo as competências mais elementares das
Cortes de Contas – inclusive as deste TCM/RJ – só se revestem de caráter
pedagógico na medida em que também trazem, consigo, o elemento punitivo.
Em outros termos: esta Corte de Contas só ensina o caminho a ser trilhado pelo
gestor porque existe, para aquele gestor recalcitrante, o risco de punição, seja
esta concretizada através da imposição de pena pecuniária, seja esta
concretizada, em último caso, pela reprovação das contas do gestor84.
No que tange ao tema ora em exame, parece-nos que a recalcitrância é
severa, até mesmo porque, consoante listagem feita pela CAD (fls. 611-618),
84

O qual, no caso presente, se sujeitará, na seqüência, ao julgamento político da coletividade, representada pelo
Poder Legislativo.
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encontramos recomendações descumpridas desde o já longínquo exercício de
2004, passando por recomendações exaradas em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e
2011, todas descumpridas, sendo o Poder Executivo Municipal reincidente
quanto ao inadimplemento em diversas delas.
A nosso sentir, tal inadimplemento reiterado – embora não se revista
de gravidade suficiente para fundamentar um parecer negativo quanto às
contas prestadas – merece medidas de maior vigor por parte desta Corte, até
mesmo porque o gestor público prestador das contas ora sob exame – o Exmo.
Sr. Prefeito desta Cidade, Eduardo da Costa Paes – já demonstrou, mais de uma
vez, e em diversos exercícios, seu apreço e admiração pela justa atuação desta
Corte de Contas, sendo certo que a adoção de determinações, ao invés de meras
“recomendações”, poderá dar cabo de eventuais recalcitrâncias quanto à atuação
desta Corte no controle externo da Administração Pública Municipal.
Importante ressaltar que as colocações feitas acima não se afiguram
juízo de valor quanto ao gestor público envolvido. Ao contrário, busca-se, nas
mesmas, estimular todo o Poder Executivo Municipal (o qual muitas vezes se
move sem que o gestor público responsável, in casu, o Exmo. Sr. Prefeito, tome
efetiva ciência do que ocorre, até mesmo em função do gigantismo desta
Municipalidade, segunda maior do país) ao cumprimento de tudo quanto
recomendado por esta Corte, uma vez que – repita-se – é público e notório o
apreço e estima que o Exmo. Sr. Prefeito mostra, diuturnamente, por esta Corte
de Contas.
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Assim sendo, entendemos que a situação atinente ao descumprimento
das recomendações desta Corte mostra-se preocupante, sendo o caso de se
afastar, na hipótese específica, o instituto da “recomendação”, OPINANDO-SE,
ao contrário, pela emissão de efetivas DETERMINAÇÕES emanadas pelo
Plenário desta Corte, até mesmo porque as questões postas neste item vêm sendo
objeto de recomendações desde os exercícios de 2004 e 2008, respectivamente.
IX. CONCLUSÃO:
Afirmamos no início desta peça que trataríamos das mais relevantes
questões trazidas pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, e que
considerá-las como “mais relevantes” não significa a irrelevância das demais, as
quais NÃO devem ser desconsideradas pelo Poder Executivo Municipal em
hipótese alguma. Admitimos que certas questões são “mais relevantes” apenas e
tão somente para direcionar nossa argumentação, pois, do contrário, seríamos
obrigados a desrespeitar, com a nossa manifestação, tanto o prazo regimental
fixado como a paciência do leitor.
Assim, entendemos como pertinentes todas as outras questões não
tratadas neste Parecer e que foram consignadas pela CAD em seu relatório, às
quais ADERIMOS in totum.
Por tudo o que foi exposto neste Parecer, bem como em consonância
com a análise de todo o Corpo Instrutivo desta Corte de Contas OPINO pela
EMISSÃO de Parecer Prévio FAVORÁVEL à aprovação da presente Prestação
de Contas do exercício de 2013, com a observância desta CONCLUSÃO, do
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item CONSIDERAÇÕES FINAIS do Relatório da CAD (fls. 620-622) e ainda
da MANIFESTAÇÃO do Ilmo. Sr. Secretário-Geral de Controle Externo, de
fls. 623-625.
Outrossim, e nos termos do item VIII do presente parecer, OPINO
ainda pela emissão de DETERMINAÇÕES, afastando o instituto da
“recomendação”, com a conseqüente conversão das recomendações constantes
do Relatório da CAD (fls. 620-622) em determinações emanadas pelo Plenário
desta Corte.
3. VOTO DO RELATOR
Inicialmente, quero registrar meus melhores cumprimentos à
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, extensivos às 7 InspetoriasGerais de Controle Externo, assim como à Assessoria de Informática, pela ação
integrada na reunião de informações para a elaboração, pela competente equipe da
CAD, do minucioso e corretíssimo trabalho apresentado a este Relator, para
subsidiar a elaboração do presente Voto.
O trabalho da CAD foi complementado pelo ilustre Senhor
Secretário-Geral de Controle Externo, assim como pelo impecável parecer da
douta Procuradoria Especial deste Tribunal, da lavra do ilustre Procurador Doutor
José Ricardo Parreira de Castro, cujos precisos termos em muito contribuíram para
esclarecer alguns pontos menos evidentes e dirimir dúvidas, assim concorrendo
para a definição da opinião deste Relator sobre a importantíssima matéria em
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pauta.
Meus cumprimentos se estendem, também, a todos os servidores
deste Tribunal, pela contribuição prestada por cada um, no seu âmbito de atuação,
com o reconhecido empenho, conhecimento específico e compromisso que
caracterizam o quadro funcional desta Corte. Em especial, agradeço a toda a
equipe do meu gabinete, pela dedicação, competência e satisfação com que se faz
presente no dia-a-dia e com que marcou sua atuação também durante a elaboração
do presente trabalho.
Por todo o exposto, CONSIDERANDO:
1) que as Contas de Governo do exercício financeiro de 2013 foram
prestadas dentro do prazo fixado no art. 107, inciso XIII, da Lei Orgânica do
Município do Rio de Janeiro;
2) que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, assim
como os Demonstrativos das Variações Patrimoniais estão escriturados em plena
conformidade com os preceitos de contabilidade pública e expressam os resultados
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial no exercício;
3) que as informações prestadas pelo Corpo Instrutivo e o parecer da
douta Procuradoria Especial, não obstante as recomendações sugeridas nos autos,
não apontam quaisquer irregularidades ou impropriedades capazes de comprometer
a exatidão das contas;
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4) que ficam pendentes de quitação as responsabilidades dos
Ordenadores de Despesa e demais Responsáveis por bens e valores do Município,
cujas contas ainda não tenham sido julgadas por este Tribunal;
5) que o Corpo Instrutivo e a douta Procuradoria Especial opinam pela
emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, com as
recomendações propostas;
6) a informação da 4ª IGE, a fls. 385- 408, de que foram visitadas 80
unidades de saúde no exercício de 2013, constatando-se a insuficiência de recursos
humanos, com base nas entrevistas efetuadas com os gestores das unidades;
7) que a 5ª IGE informa, a fls. 409-413, que a não aplicação do
disposto na Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei Federal nº 10.887/2004 e
na decisão proferida por esta Corte no Processo nº 05/005.159/2004, já apresenta
os efeitos previstos na referida decisão, tendo em vista a entrada em vigor da Lei
nº 5.623/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos
Servidores da Secretaria Municipal de Educação, uma vez que o aumento dado a
alguns aposentados não deveria ter ocorrido, em função da entrada em vigor da
referida emenda constitucional; considerando, ainda, os termos sugeridos pela
CAD em suas considerações finais (subitem 10.2, fls. 620);
8) que, no subitem 9.3 (fls. 612), a CAD informa que, a fls. 409-410,
a 5ª IGE relata que não houve qualquer alteração da situação de que tratam as
Recomendações de números 2, 3 e 20 constantes do Parecer Prévio às Contas de
Governo do exercício de 2012;
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9) o relato da 7ª IGE de fls. 430, de que, apesar de uma discreta
melhora dos projetos que embasam os orçamentos, alguns ainda se apresentam de
maneira insatisfatória e geram distorções nos itens quantitativos, com reflexo
negativo na estimativa orçamentária;
10) a informação da CAD no item 9.20, fls. 617 e no item 5 de fls.
620 do p.p., de que o Poder Executivo não adotou providências para o
ressarcimento ao Erário, dos valores liberados com a finalidade de pagamento de
dívidas referentes à casa própria e de dívidas bancárias (Decreto nº 28.362/07) que
não tiveram a sua destinação comprovada;
11) a informação da 3ª IGE e os comentários da CAD (subitens 9.21,
e 9.22, de fls. 617; fls. 383-383v do p.p. e subitens 6 e 7 de fls. 620-621) a
respeito da carência de professores e da constatação do aumento do número de
escolas consideradas em estado precário pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle
Externo;
12) a informação da 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo a fls.
356-364, bem como a proposição da CAD no item 8 de fls. 621;
13) as informações da 3ª IGE a fls. 384-384v e a proposição da CAD
no subitem 9 de fls. 621;
14) as informações da CAD no subitem 9.4 de fls. 612 e seus
comentários a fls. 455-456;
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15) os comentários da CAD a fls. 468-472 e sua proposição feita no
subitem 11 de fls. 621;
16) os comentários da CAD feitos no subitem 2.9.2, fls. 472-474,
assim como a proposição que apresenta no subitem 12 de fls. 621;
17) os comentários da CAD feitos no subitem 4.1.2, fls. 501-502; e
4.7, fls. 524-525, assim como a proposição contida no subitem 13 de fls. 621;
18) a proposição apresentada no subitem 14 de fls. 621, originado dos
comentários feitos pela CAD nos subitens 4.1.3.3 e 9.6, a fls. 504-505 e 612,
respectivamente;
19) o teor do subitem 4.2.4, fls. 510-512, e do subitem 15, fls. 621;
20) os comentários da 3ª IGE, da 6ª IGE e da CAD, a fls. 383v, 414414v, 516, 561-562, e 616 e a proposição feita no subitem 16 de fls. 621;
21) a conclusão da CAD nos subitens 4.3.5, fls. 517; e 9.14, fls. 615,
assim como o que é proposto no subitem 17 de fls. 621;
22) os comentários e sugestões que constam do subitem 4.3.6 (fls.
518), bem, como o contido no subitem 18 de fls. 621;
23) os comentários da CAD feitos nos subitens 4.4.2, fls. 520-521; e
9.7, fls. 612, assim como a proposição contida no subitem 19 de fls. 622;
24) a proposição da CAD feita no subitem 20 (fls. 622);
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25) o que é comentado nos subitens 6.1.1 a 6.1.9 (fls. 547-555) e
9.12 (fls. 615), bem como a proposição da CAD contida no subitem 21 (fls. 622);
26) o contido nos subitens 6.1.11.4, fls. 562-563; e 9.13, fls. 615,
bem como a proposição da CAD no subitem 22, a fls. 622;
27) os comentários feitos nos subitens 6.3.2, fls. 565-566; e 9.15, fls.
615 e a proposição da CAD no subitem 23 (fls. 622);
28) o contido nos subitens 7.1.2, fls. 581-583 e 9.16, fls. 616, assim
como a proposição da CAD no subitem 24 (fls. 622);
29) o teor do subitem 7.3.2 (fls. 586) e a proposição feita pela CAD
no subitem 25 de fls. 622;
30) o que consta dos subitens 7.3.5, fls. 589; e 9.17, fls. 616, e do
subitem 26 (fls. 622);
31) conforme dito a fls. 618 do processo, não foram atendidas 19 das
24 recomendações feitas no Parecer Prévio às Contas de Governo de 2012 e
mantidas pela egrégia Câmara Municipal do Rio de Janeiro no correspondente
decreto legislativo; outras 3 dependem de análise futura e apenas 2 foram
atendidas. Cumpre destacar que, dessas 24 recomendações, são reincidências de
falhas já apontadas em pareceres prévios desta Corte em contas em exercícios
anteriores, a saber: 2 no parecer referente às Contas de Governo de 2004 (números
12, fls. 615 e 21, fls. 617); 1 no de 2006 (nº 9, fls. 613) e no de 2007 (nº 13, fls.
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615); 2 em 2008 (números 22 e 23, fls. 617); 1 em 2009 (nº 16, fls. 616); 2 em
2010 (nº 17, fls. 616, e 20, fls. 617); e 4 em 2011(números 7, fls. 612; 14, fls. 615;
e 18 e 19, a fls. 616);
32) a manifestação do competente senhor Secretário-Geral de
Controle Externo, a fls. 625, na qual aponta que a Coordenadoria de Auditoria e
Desenvolvimento - CAD apresentou apontamentos que, a critério do Plenário,
poderão ser convertidos em recomendações, determinações, alertas ou sugestões,
entendendo s.m.j., que a prestação de Contas em exame poderá obter parecer
prévio favorável, sem prejuízo de que sejam consignadas as recomendações,
determinações, alertas e sugestões opinadas pela CAD, no item "Considerações
Finais", ressalvadas as responsabilidades de ordenadores de despesas, inclusive da
Administração Indireta Fundacional, em atos e contratos ainda não examinados
por este Tribunal;
33) as seguintes questões destacadas pela douta Procuradoria
Especial em seu parecer, em razão de sua maior relevância, sem prejuízo de todas
as demais questões:
a) quanto à renúncia de receita sem a comprovação de cumprimento das
exigências do art. 14 da LRF: "a questão, em síntese, trata do aparente
descumprimento, pelo Município, do art. 14 da Lei Complementar Federal nº
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual, na busca de maior transparência
e equilíbrio federativo, condicionou a concessão de incentivos fiscais que importem
em renúncia de receita ao cumprimento de determinados requisitos. Vale lembrar,
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neste sentido, que a renúncia de receita, já há algum tempo, vêm sendo equiparada
pelos estudiosos do tema a uma verdadeira “despesa”, na medida em que o nãoingresso de recursos pecuniários nos cofres estatais equivale, materialmente, à
operação inversa, qual seja, a saída dos mesmos, pela via dos gastos orçamentários.
Isso significa dizer que os incentivos fiscais que importem em renúncia de receita,
pela sua própria natureza, recebem, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a mesma
disciplina que recebem as demais despesas de caráter continuado, mormente
naquilo que concerne ao seu impacto presente e futuro, bem como à efetiva
produção dos resultados práticos que se busca obter a partir da desoneração
realizada.
Embora a ausência de menção das medidas compensatórias de renúncia de receita
levadas a efeito pela Municipalidade seja digna de nota – posto ser uma
impropriedade de maior relevo, que termina por atingir sobremaneira a
transparência da gestão pública e o próprio princípio republicano – temos que
o art. 226, caput e parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas,
quando interpretado à luz da economia processual, nos conduz à conclusão de que a
melhor forma de verificar a regularidade das renúncias de receitas feitas pela
Municipalidade será através da análise das inspeções e auditorias realizadas pelos
órgãos técnicos desta Corte. Na esteira desta conclusão, impende destacar que a
matéria referente às renúncias de receita está sendo tratada nos autos do processo nº
040/3477/2013, hoje em trâmite nesta Corte de Contas";
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b) no que diz respeito ao descumprimento das diretrizes e finalidades básicas
estabelecidas nas leis de criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico e
Trabalho do Município do Rio de Janeiro – Fundet, do Fundo Especial Projeto
Tiradentes – FEPT, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano –
FMDU e do Fundo Municipal Antidrogas – FMAD, irregularidade observada
desde 2006 (subitem 9.9 de fls. 616), entende a douta Procuradoria que, pela
reincidência continuada, o Poder Executivo do Município evidencia "um certo
desinteresse em dar cumprimento às leis de criação dos respectivos fundos. Até
mesmo porque, se esgotadas as finalidades que motivaram a criação dos citados
fundos, devem os mesmos ser prontamente extintos, para que se respeite o
princípio da unidade de caixa". Acrescenta o douto parecerista que "nesse diapasão,
cabe-nos asseverar que a recomendação – que deve ser reiterada – tratada neste
tópico representa a manifestação deste Tribunal no sentido de que se respeite o
Princípio da Legalidade, o qual vincula o Administrador Público, devendo este
envidar todos os esforços possíveis para o correto cumprimento do comando legal,
em consonância com os princípios concernentes ao seu mister, bem como em
consonância com o devido interesse público";
c) no que concerne ao repasse à Secretaria Municipal de Educação, dos
recursos destinados à MDE (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino), a
douta Procuradoria Especial alinha-se com o entendimento da CAD (fls.562-563),
de que os repasses devem ser automáticos, conforme prescrito no art. 5º, do art. 69
da Lei Federal nº 9.394/96. A constatação de descumprimento desse comando
legal, pelo menos desde 2008, aponta pela conveniência de uma determinação ao
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Poder Executivo, em lugar de uma recomendação."Em caso de descumprimento, as
punições previstas na Lei nº 3.714/03 devem ser impostas aos Administradores em
questão", acrescenta a douta Procuradoria Especial;
d) a respeito da inclusão de despesas questionáveis na base de cálculo do MDE,
a d. Procuradoria Especial é de opinião que as despesas com contribuição
suplementar patronal ao Funprevi, assim como aquelas feitas com a gestão das
Vilas Olímpicas Municipais e com transporte de alunos em ônibus, podem ser tidas
como válidas, "apenas e tão somente para o exercício compreendido na
presente prestação de contas, posto tratar-se de decisão provisória"(fls. 634635);
e) sobre a carência de professores e a situação estrutural das escolas
municipais, entende a d. Procuradoria Especial que, " desta feita, porém, com o
aumento dos percentuais negativos (aumento no percentual de unidades em estado
precário, aumento no percentual de unidades sem aula), não se pode afirmar que o
Poder Executivo Municipal esteja dando a devida atenção ao quesito Educação. A
nosso sentir, será necessário maior esforço, pelos órgãos competentes do
Município, no próximo exercício, para que estas questões possam ser sanadas,
sendo certo que este é um reclamo de boa parcela da sociedade nacional. Trata-se
de fato público e notório, pelo menos desde o mês de junho de 2013, momento em
que eclodiram diversos movimentos populares, todos apontando para a premente
necessidade de melhorias na prestação dos serviços públicos. Os números apontam,
pois, que ainda há muito a ser feito, no sentido de propiciar um ensino de melhor
qualidade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
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exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, atendendo aos termos do
art. 205 da Constituição Federal. Assim sendo, entendemos que a situação do
ensino nas escolas da rede municipal ainda é preocupante, sendo o caso de se
afastar, na hipótese específica, o instituto da “recomendação”, OPINANDO-SE, ao
contrário, pela emissão de efetivas DETERMINAÇÕES emanadas pelo Plenário
desta Corte, até mesmo porque as questões postas neste item (carência de
professores/infraestrutura das escolas), vêm sendo objeto de recomendações desde
os exercícios de 2004 e 2008, respectivamente" (fls. 635-638);
f) no tocante a despesas não computáveis na base de cálculo das despesas com
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, a douta Procuradoria Especial
pondera, a fls. 638, que o fato, "ao final (item 6.3, fls. 564) gerou a exclusão do
montante de R$ 39.344.913,32 (trinta e nove milhões, trezentos e quarenta e quatro
mil, novecentos e treze reais e trinta e dois centavos) da referida base de cálculo,
motivo pelo qual aponta-se que “(...) o Município aplicou o percentual de 19,11%”,
com o atendimento, portanto, do que se encontra preceituado no art. 198, §2º da
CRFB c/c art. 7º da Lei Complementar nº 141/12". Prosseguindo, acrescenta que o
item 6.3.2 "faz menção ao uso da contribuição patronal suplementar ao FUNPREVI
como despesa afeta às ASPS, sendo certo porém que o tema está sendo tratado,
com pormenores, no processo nº 40/2205/2013, devendo prevalecer – até que se
decida, em definitivo, sobre a matéria – o que fora lá decidido. Assim – e
ressalvando, desde logo, a opinião pessoal deste parecerista, já exarada nos
autos do processo nº 40/1669/2011 (Parecer JRP nº 815/2011) – para a presente
Prestação de Contas, OPINO que deve ser entendida (apenas e tão somente para
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o exercício compreendido na presente prestação de contas, posto tratar-se de
decisão provisória) como plenamente válida a utilização de despesas com
contribuição suplementar patronal ao FUNPREVI na base de cálculo do ASPS";
g) a propósito das recomendações não acolhidas pelo Poder Executivo, o item
VIII do Parecer da d. Procuradoria Especial (fls. 639-641) revela que o percentual
de atendimento vem decrescendo ano a ano (67% em 2010; menos de 50% em
2011 e 8% em 2012) e que persistem recomendações referentes aos exercícios de
2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, além de 2012. À vista disto, entende o
douto parecerista que "tal inadimplemento reiterado – embora não se revista de
gravidade suficiente para fundamentar um parecer negativo quanto às contas
prestadas – merece medidas de maior vigor por parte desta Corte, até mesmo
porque o gestor público prestador das contas ora sob exame – o Exmo. Sr. Prefeito
desta Cidade, Eduardo da Costa Paes – já demonstrou, mais de uma vez, e em
diversos exercícios, seu apreço e admiração pela justa atuação desta Corte de
Contas, sendo certo que a adoção de determinações, ao invés de meras
“recomendações”, poderá dar cabo de eventuais recalcitrâncias quanto à atuação
desta Corte no controle externo da Administração Pública Municipal" (fls. 640).
Acrescenta a observação de que "as colocações feitas acima não se afiguram juízo
de valor quanto ao gestor público envolvido. Ao contrário, busca-se, nas mesmas,
estimular todo o Poder Executivo Municipal (o qual muitas vezes se move sem que
o gestor público responsável, in casu, o Exmo. Sr. Prefeito, tome efetiva ciência do
que ocorre, até mesmo em função do gigantismo desta Municipalidade, segunda
maior do país) ao cumprimento de tudo quanto recomendado por esta Corte, uma
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vez que – repita-se – é público e notório o apreço e estima que o Exmo. Sr. Prefeito
mostra, diuturnamente, por esta Corte de Contas";
34) que a douta Procuradoria Especial opina por emissão de parecer
favorável à aprovação das contas em exame, porém também opina "pela emissão
de DETERMINAÇÕES, afastando o instituto da “recomendação”, com a
conseqüente conversão das recomendações constantes do Relatório da CAD (fls.
620-622) em determinações emanadas pelo Plenário desta Corte" (fls. 642)
VOTO pela emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação das
Contas de Governo da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro referentes ao
exercício de 2013, cujo responsável é o Exmo. Prefeito da Cidade, Senhor
EDUARDO DA COSTA PAES, ressalvando as responsabilidades dos
Ordenadores de Despesa e demais Responsáveis, cujas contas pendam de
julgamento por parte deste Tribunal.
Acolhendo a sugestão da douta Procuradoria Especial VOTO,
também, no sentido de que sejam transformados em determinações ao Senhor
Chefe do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro as 26 impropriedades
apontadas no Relatório da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, nos
seguintes termos, lembrando ao Exmo. Senhor Prefeito a necessidade de que
sejam as mesmas cumpridas e que as providências sejam implementadas, pela
relevância de que se revestem:
D1- determinação de que o Poder Executivo envide esforços para
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solucionar a carência de médicos e demais profissionais da área de saúde (subitem
9.1, fls. 611; fls. 385-408; e item 1, fls. 620 do p.p.);
D2- determinação de que o Poder Executivo providencie para 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
desta Corte no Processo nº 05/005.159/2004 (subitem 9.2, fls. 611-612; fls. 409410; e item 2, fls. 620 do p.p.);
D3- determinação de que o Poder Executivo atenda às
recomendações referentes ao abono-permanência, em conformidade com a decisão
proferida no Processo nº 40/006.200/2011 (subitem 9.3, fls. 612; fls. 409-410; e
subitem 3, fls. 620 do p.p.);
D4- determinação de 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 em 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 (fls.
430; subitem 9.19, fls. 616; e subitem 4, fls. 620 do p.p.);
D5- determinação de que o Poder Executivo adote as providências
necessárias para o ressarcimento ao Erário, dos valores liberados com a finalidade
de pagamento de dívidas referentes à casa própria e de dívidas bancárias (Decreto
nº 28.362/07) que não tiveram a sua destinação comprovada;
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D6- determinação de que o Poder Executivo envide esforços para
solucionar as questões referentes à carência de professores;
D7- determinação de que o Poder Executivo envide esforços para
solucionar os problemas de infraestrutura das escolas;
D8- determinação de que o Poder Executivo aprimore o
planejamento das obras públicas, a fim de evitar sua paralisação;
D9- determinação de que o Poder Executivo solucione a questão
referente à existência de prestações de contas de convênios celebrados pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que se encontram pendentes de
aprovação;
D10- determinação de que o Poder Executivo, através da Secretaria
Municipal de Fazenda, aprimore os controles e procedimentos referentes à
concessão e manutenção de renúncia de receita, tendo em vista as fragilidades
constatadas;
D11- determinação de que o Poder Executivo atente à vinculação
dos recursos provenientes do salário–educação exclusivamente à educação básica
pública municipal;
D12- determinação de que o Poder Executivo cumpra o disposto na
Lei nº 4.644/2007;
D13- determinação de que o Poder Executivo atente à situação
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atuarial deficitária do Funprevi, bem como à possibilidade de agravamento, em
função do eventual impedimento da utilização dos royalties do petróleo como
fonte de recurso para sua capitalização;
D14- determinação de que o Poder Executivo pague ao Funprevi os
valores previstos no Termo de Cessão de Uso dos imóveis mencionados;
D15- determinação de que o Poder Executivo providencie para que a
Secretaria Municipal de Saúde abandone a recorrente prática de realização de
despesas sem prévio empenho, o que contraria a legislação vigente;
D16- determinação de que o Poder Executivo cumpra as decisões
desta Corte referentes aos Convênios SME números 277/2010 e 08/2012;
D17- determinação de que o Poder Executivo providencie para que a
despesa com as Bibliotecas Públicas vinculadas à Secretaria Municipal de
Educação somente seja considerada como Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (MDE), naquilo que se relacionar ao atendimento aos alunos da rede
municipal de ensino, ao pessoal docente e aos demais profissionais da educação;
D18- determinação de que o Poder Executivo providencie para que
os recursos do Fundeb não sejam utilizados para o pagamento das despesas
mencionadas;
D19- determinação de que o Poder Executivo providencie para que
os recursos do Fundo Especial de Iluminação Pública – Feip sejam destinados
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apenas às despesas amparadas pela Lei nº 5.132/2009;
D20- determinação de que o Poder Executivo providencie para que
seja feito o ressarcimento ao Fundo Especial de Iluminação Pública – Feip, das
despesas apontadas nos subitens 4.4.2 (fls. 520-521) e 9.8 (fls. 613), que não se
enquadram na definição de serviço de iluminação pública prevista no parágrafo
único do art. 1º, da Lei nº 5.132/2009;
D21- determinação de que o Poder Executivo observe as decisões
desta Corte de Contas sobre a apuração do percentual mínimo de aplicação na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
D22- determinação de que o Poder Executivo adote 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;
D23- determinação de que, na base de cálculo do mínimo
constitucional a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde – ASPS, o
Poder Executivo não inclua os valores utilizados para pagamento da contribuição
previdenciária suplementar;
D24- determinação de que a Procuradoria-Geral do Município
(PGM) proceda aos ajustes no Sistema da Dívida Ativa, a fim de que todas as
Certidões de Dívida Ativa (CDA) que tenham como sujeito passivo órgãos
integrantes da Administração Direta ou Indireta possam ser identificadas, para fins
de consolidação das demonstrações contábeis;
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D25- determinação de que o Poder Executivo proceda às inscrições
em Dívida Ativa, dos valores do ISS que deixaram de ser inscritos no período de
janeiro a agosto de 2013;
D26- determinação de que a PGM elabore avaliação criteriosa dos
créditos inscritos em Dívida Ativa, efetuando a valoração dos mesmos e
classificando-os de acordo com o grau de dificuldade de sua recuperação, a fim de
que a provisão contábil já constituída possa ser anualmente atualizada, com base
em parâmetros mais consistentes.
O acompanhamento das publicações e da execução orçamentária
revela que de seu orçamento de R$ 4.136.492.760,00, a Secretaria Municipal de
Saúde empenhou R$ 3.984.894.037,00 e, por determinação da Superintendência de
Orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda, cancelou empenhos no valor total
de R$ 110.069.977,45.
Do valor cancelado, R$ 40.415.061,88 correspondem ao Nível
Central/ Gabinete do Secretário; R$ 538.480,48 à Subsecretaria de Vigilância,
Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses; R$ 1.381.580,60 referem-se às 10
Coordenadorias de Saúde de Atenção Primária; e R$ 67.734.854,49 são referentes à
Atenção Hospitalar/ Urgência e Emergência, de 24 hospitais municipais.
Importante ressaltar que existe uma grande defasagem no valor pago
hoje pelo Município, de cerca de R$ 550.000,00 por mês por cada UPA, se
comparado aos valores pagos pelo Estado e pela União, para os mesmos modelos
de UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o que compromete, entre outros, o

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 295
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
cumprimento, pelas Organizações Sociais contratadas pelo Município, das suas
obrigações, no que diz respeito aos encargos sociais e trabalhistas.
Assim sendo, diante da possibilidade de prejuízo para o Município, no
caso dessas Organizações Sociais não cumprirem as suas obrigações referentes aos
encargos trabalhistas, certamente a responsabilidade cairá também sobre o
Município, trazendo com isso um enorme passivo aos cofres públicos, fatos já
relatados em Ofício encaminhado ao Senhor Prefeito e reunião em seu gabinete,
VOTO, ainda, por que se alerte ao Senhor Prefeito sobre a necessidade de que
tome urgentes providências, no sentido de:
A1- reavaliar a situação dos empenhos cancelados, no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde; e
A2- determinar ao seu órgão de controle que apure a real situação

dessas Organizações Sociais e, no menor prazo possível, elaborar um projeto para
sanear essas possíveis impropriedades.
Finalmente, sugerimos que, na impossibilidade do cumprimento
integral de quaisquer das 26 determinações, o Poder Executivo envie ao Tribunal
de Contas do Município, para apreciação, no prazo máximo de 120 dias, um plano
de ação com o cronograma para cumprimento das mesmas, com as respectivas
justificativas.
Sala das Sessões, em 15 de julho de 2014.
JOSÉ DE MORAES CORREIA NETO
Conselheiro-Relator
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4. PROJETO DE PARECER PRÉVIO

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO, em cumprimento do disposto no art. 71 da Constituição da República;
no art. 24, §3º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, na redação dada pela
Emenda Constitucional nº 04/1991; no art. 88, inciso I, da Lei Orgânica do
Município do Rio de Janeiro; e no art. 29, § 3º, da Lei Municipal nº 289, de 25 de
novembro de 1981, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 82, de 16 de
janeiro de 2007, e CONSIDERANDO:
1) que as Contas de Governo do exercício financeiro de 2013 foram
prestadas dentro do prazo fixado no art. 107, inciso XIII, da Lei Orgânica do
Município do Rio de Janeiro;
2) que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, assim
como os Demonstrativos das Variações Patrimoniais estão escriturados em plena
conformidade com os preceitos de contabilidade pública e expressam os resultados
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial no exercício;
3) que as informações prestadas pelo Corpo Instrutivo e o parecer da
douta Procuradoria Especial, não obstante as recomendações sugeridas nos autos,
não apontam quaisquer irregularidades ou impropriedades capazes de comprometer
a exatidão das contas;
4) que ficam pendentes de quitação as responsabilidades dos
Ordenadores de Despesa e demais Responsáveis por bens e valores do Município,
cujas contas ainda não tenham sido julgadas por este Tribunal;
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5) que o Corpo Instrutivo e a douta Procuradoria Especial opinam pela
emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, com as
recomendações propostas;
6) a informação da 4ª IGE, a fls. 385- 408, de que foram visitadas 80
unidades de saúde no exercício de 2013, constatando-se a insuficiência de recursos
humanos, com base nas entrevistas efetuadas com os gestores das unidades;
7) que a 5ª IGE informa, a fls. 409-413, que a não aplicação do
disposto na Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei Federal nº 10.887/2004 e
na decisão proferida por esta Corte no Processo nº 05/005.159/2004, já apresenta
os efeitos previstos na referida decisão, tendo em vista a entrada em vigor da Lei
nº 5.623/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos
Servidores da Secretaria Municipal de Educação, uma vez que o aumento dado a
alguns aposentados não deveria ter ocorrido, em função da entrada em vigor da
referida emenda constitucional; considerando, ainda, os termos sugeridos pela
CAD em suas considerações finais (subitem 10.2, fls. 620);
8) que, no subitem 9.3 (fls. 612), a CAD informa que, a fls. 409-410,
a 5ª IGE relata que não houve qualquer alteração da situação de que tratam as
Recomendações de números 2, 3 e 20 constantes do Parecer Prévio às Contas de
Governo do exercício de 2012;
9) o relato da 7ª IGE de fls. 430, de que, apesar de uma discreta
melhora dos projetos que embasam os orçamentos, alguns ainda se apresentam de
maneira insatisfatória e geram distorções nos itens quantitativos, com reflexo

Processo nº 40/001.826/2014
Data: 15/04/2014 Fls. VI 299
Rubrica
Voto nº 563/2014
GCS-6 – Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
negativo na estimativa orçamentária;
10) a informação da CAD no item 9.20, fls. 617 e no item 5 de fls.
620 do p.p., de que o Poder Executivo não adotou providências para o
ressarcimento ao Erário, dos valores liberados com a finalidade de pagamento de
dívidas referentes à casa própria e de dívidas bancárias (Decreto nº 28.362/07) que
não tiveram a sua destinação comprovada;
11) a informação da 3ª IGE e os comentários da CAD (subitens 9.21,
e 9.22, de fls. 617; fls. 383-383v do p.p. e subitens 6 e 7 de fls. 620-621) a
respeito da carência de professores e da constatação do aumento do número de
escolas consideradas em estado precário pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle
Externo;
12) a informação da 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo a fls.
356-364, bem como a proposição da CAD no item 8 de fls. 621;
13) as informações da 3ª IGE a fls. 384-384v e a proposição da CAD
no subitem 9 de fls. 621;
14) as informações da CAD no subitem 9.4 de fls. 612 e seus
comentários a fls. 455-456;
15) os comentários da CAD a fls. 468-472 e sua proposição feita no
subitem 11 de fls. 621;
16) os comentários da CAD feitos no subitem 2.9.2, fls. 472-474,
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assim como a proposição que apresenta no subitem 12 de fls. 621;
17) os comentários da CAD feitos no subitem 4.1.2, fls. 501-502; e
4.7, fls. 524-525, assim como a proposição contida no subitem 13 de fls. 621;
18) a proposição apresentada no subitem 14 de fls. 621, originado dos
comentários feitos pela CAD nos subitens 4.1.3.3 e 9.6, a fls. 504-505 e 612,
respectivamente;
19) o teor do subitem 4.2.4, fls. 510-512, e do subitem 15, fls. 621;
20) os comentários da 3ª IGE, da 6ª IGE e da CAD, a fls. 383v, 414414v, 516, 561-562, e 616 e a proposição feita no subitem 16 de fls. 621;
21) a conclusão da CAD nos subitens 4.3.5, fls. 517; e 9.14, fls. 615,
assim como o que é proposto no subitem 17 de fls. 621;
22) os comentários e sugestões que constam do subitem 4.3.6 (fls.
518), bem, como o contido no subitem 18 de fls. 621;
23) os comentários da CAD feitos nos subitens 4.4.2, fls. 520-521; e
9.7, fls. 612, assim como a proposição contida no subitem 19 de fls. 622;
24) a proposição da CAD feita no subitem 20 (fls. 622);
25) o que é comentado nos subitens 6.1.1 a 6.1.9 (fls. 547-555) e
9.12 (fls. 615), bem como a proposição da CAD contida no subitem 21 (fls. 622);
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26) o contido nos subitens 6.1.11.4, fls. 562-563; e 9.13, fls. 615,
bem como a proposição da CAD no subitem 22, a fls. 622;
27) os comentários feitos nos subitens 6.3.2, fls. 565-566; e 9.15, fls.
615 e a proposição da CAD no subitem 23 (fls. 622);
28) o contido nos subitens 7.1.2, fls. 581-583 e 9.16, fls. 616, assim
como a proposição da CAD no subitem 24 (fls. 622);
29) o teor do subitem 7.3.2 (fls. 586) e a proposição feita pela CAD
no subitem 25 de fls. 622;
30) o que consta dos subitens 7.3.5, fls. 589; e 9.17, fls. 616, e do
subitem 26 (fls. 622);
31) conforme dito a fls. 618 do processo, não foram atendidas 19 das
24 recomendações feitas no Parecer Prévio às Contas de Governo de 2012 e
mantidas pela egrégia Câmara Municipal do Rio de Janeiro no correspondente
decreto legislativo; outras 3 dependem de análise futura e apenas 2 foram
atendidas. Cumpre destacar que, dessas 24 recomendações, são reincidências de
falhas já apontadas em pareceres prévios desta Corte em contas em exercícios
anteriores, a saber: 2 no parecer referente às Contas de Governo de 2004 (números
12, fls. 615 e 21, fls. 617); 1 no de 2006 (nº 9, fls. 613) e no de 2007 (nº 13, fls.
615); 2 em 2008 (números 22 e 23, fls. 617); 1 em 2009 (nº 16, fls. 616); 2 em
2010 (nº 17, fls. 616, e 20, fls. 617); e 4 em 2011(números 7, fls.612; 14, fls. 615;
e 18 e 19, a fls. 616);
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32) a manifestação do competente senhor Secretário-Geral de
Controle Externo, a fls. 625, na qual aponta que a Coordenadoria de Auditoria e
Desenvolvimento - CAD apresentou apontamentos que, a critério do Plenário,
poderão ser convertidos em recomendações, determinações, alertas ou sugestões,
entendendo s.m.j., que a prestação de Contas em exame poderá obter parecer
prévio favorável, sem prejuízo de que sejam consignadas as recomendações,
determinações, alertas e sugestões opinadas pela CAD, no item "Considerações
Finais", ressalvadas as responsabilidades de ordenadores de despesas, inclusive da
Administração Indireta Fundacional, em atos e contratos ainda não examinados
por este Tribunal;
33) as seguintes questões destacadas pela douta Procuradoria
Especial em seu parecer, em razão de sua maior relevância, sem prejuízo de todas
as demais questões:
a) quanto à renúncia de receita sem a comprovação de cumprimento das
exigências do art. 14 da LRF: "a questão, em síntese, trata do aparente
descumprimento, pelo Município, do art. 14 da Lei Complementar Federal nº
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual, na busca de maior transparência
e equilíbrio federativo, condicionou a concessão de incentivos fiscais que importem
em renúncia de receita ao cumprimento de determinados requisitos. Vale lembrar,
neste sentido, que a renúncia de receita, já há algum tempo, vêm sendo equiparada
pelos estudiosos do tema a uma verdadeira “despesa”, na medida em que o nãoingresso de recursos pecuniários nos cofres estatais equivale, materialmente, à
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operação inversa, qual seja, a saída dos mesmos, pela via dos gastos orçamentários.
Isso significa dizer que os incentivos fiscais que importem em renúncia de receita,
pela sua própria natureza, recebem, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a mesma
disciplina que recebem as demais despesas de caráter continuado, mormente
naquilo que concerne ao seu impacto presente e futuro, bem como à efetiva
produção dos resultados práticos que se busca obter a partir da desoneração
realizada.
Embora a ausência de menção das medidas compensatórias de renúncia de receita
levadas a efeito pela Municipalidade seja digna de nota – posto ser uma
impropriedade de maior relevo, que termina por atingir sobremaneira a
transparência da gestão pública e o próprio princípio republicano – temos que
o art. 226, caput e parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas,
quando interpretado à luz da economia processual, nos conduz à conclusão de que a
melhor forma de verificar a regularidade das renúncias de receitas feitas pela
Municipalidade será através da análise das inspeções e auditorias realizadas pelos
órgãos técnicos desta Corte. Na esteira desta conclusão, impende destacar que a
matéria referente às renúncias de receita está sendo tratada nos autos do processo nº
040/3477/2013, hoje em trâmite nesta Corte de Contas";
b) no que diz respeito ao descumprimento das diretrizes e finalidades básicas
estabelecidas nas leis de criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico e
Trabalho do Município do Rio de Janeiro – Fundet, do Fundo Especial Projeto
Tiradentes – FEPT, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano –
FMDU e do Fundo Municipal Antidrogas – FMAD, irregularidade observada
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desde 2006 (subitem 9.9 de fls. 616), entende a douta Procuradoria que, pela
reincidência continuada, o Poder Executivo do Município evidencia "um certo
desinteresse em dar cumprimento às leis de criação dos respectivos fundos. Até
mesmo porque, se esgotadas as finalidades que motivaram a criação dos citados
fundos, devem os mesmos ser prontamente extintos, para que se respeite o
princípio da unidade de caixa". Acrescenta o douto parecerista que "nesse diapasão,
cabe-nos asseverar que a recomendação – que deve ser reiterada – tratada neste
tópico representa a manifestação deste Tribunal no sentido de que se respeite o
Princípio da Legalidade, o qual vincula o Administrador Público, devendo este
envidar todos os esforços possíveis para o correto cumprimento do comando legal,
em consonância com os princípios concernentes ao seu mister, bem como em
consonância com o devido interesse público";
c) no que concerne ao repasse à Secretaria Municipal de Educação, dos
recursos destinados à MDE (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino), a
douta Procuradoria Especial alinha-se com o entendimento da CAD (fls.562-563),
de que os repasses devem ser automáticos, conforme prescrito no art. 5º, do art. 69
da Lei Federal nº 9.394/96. A constatação de descumprimento desse comando
legal, pelo menos desde 2008, aponta pela conveniência de uma determinação ao
Poder Executivo, em lugar de uma recomendação."Em caso de descumprimento, as
punições previstas na Lei nº 3.714/03 devem ser impostas aos Administradores em
questão", acrescenta a douta Procuradoria Especial;
d) a respeito da inclusão de despesas questionáveis na base de cálculo do MDE,
a d. Procuradoria Especial é de opinião que as despesas com contribuição
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suplementar patronal ao Funprevi, assim como aquelas feitas com a gestão das
Vilas Olímpicas Municipais e com transporte de alunos em ônibus, podem ser tidas
como válidas, "apenas e tão somente para o exercício compreendido na
presente prestação de contas, posto tratar-se de decisão provisória"(fls. 634635);
e) sobre a carência de professores e a situação estrutural das escolas
municipais, entende a d. Procuradoria Especial que, " desta feita, porém, com o
aumento dos percentuais negativos (aumento no percentual de unidades em estado
precário, aumento no percentual de unidades sem aula), não se pode afirmar que o
Poder Executivo Municipal esteja dando a devida atenção ao quesito Educação. A
nosso sentir, será necessário maior esforço, pelos órgãos competentes do
Município, no próximo exercício, para que estas questões possam ser sanadas,
sendo certo que este é um reclamo de boa parcela da sociedade nacional. Trata-se
de fato público e notório, pelo menos desde o mês de junho de 2013, momento em
que eclodiram diversos movimentos populares, todos apontando para a premente
necessidade de melhorias na prestação dos serviços públicos. Os números apontam,
pois, que ainda há muito a ser feito, no sentido de propiciar um ensino de melhor
qualidade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, atendendo aos termos do
art. 205 da Constituição Federal. Assim sendo, entendemos que a situação do
ensino nas escolas da rede municipal ainda é preocupante, sendo o caso de se
afastar, na hipótese específica, o instituto da “recomendação”, OPINANDO-SE, ao
contrário, pela emissão de efetivas DETERMINAÇÕES emanadas pelo Plenário
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desta Corte, até mesmo porque as questões postas neste item (carência de
professores/infraestrutura das escolas), vêm sendo objeto de recomendações desde
os exercícios de 2004 e 2008, respectivamente" (fls. 635-638);
f) no tocante a despesas não computáveis na base de cálculo das despesas com
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, a douta Procuradoria Especial
pondera, a fls. 638, que o fato, "ao final (item 6.3, fls. 564) gerou a exclusão do
montante de R$ 39.344.913,32 (trinta e nove milhões, trezentos e quarenta e quatro
mil, novecentos e treze reais e trinta e dois centavos) da referida base de cálculo,
motivo pelo qual aponta-se que “(...) o Município aplicou o percentual de 19,11%”,
com o atendimento, portanto, do que se encontra preceituado no art. 198, §2º da
CRFB c/c art. 7º da Lei Complementar nº 141/12". Prosseguindo, acrescenta que o
item 6.3.2 "faz menção ao uso da contribuição patronal suplementar ao FUNPREVI
como despesa afeta às ASPS, sendo certo porém que o tema está sendo tratado,
com pormenores, no processo nº 40/2205/2013, devendo prevalecer – até que se
decida, em definitivo, sobre a matéria – o que fora lá decidido. Assim – e
ressalvando, desde logo, a opinião pessoal deste parecerista, já exarada nos
autos do processo nº 40/1669/2011 (Parecer JRP nº 815/2011) – para a presente
Prestação de Contas, OPINO que deve ser entendida (apenas e tão somente para
o exercício compreendido na presente prestação de contas, posto tratar-se de
decisão provisória) como plenamente válida a utilização de despesas com
contribuição suplementar patronal ao FUNPREVI na base de cálculo do ASPS";
g) a propósito das recomendações não acolhidas pelo Poder Executivo, o item
VIII do Parecer da d. Procuradoria Especial (fls. 639-641) revela que o percentual
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de atendimento vem decrescendo ano a ano (67% em 2010; menos de 50% em
2011 e 8% em 2012) e que persistem recomendações referentes aos exercícios de
2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, além de 2012. À vista disto, entende o
douto parecerista que "tal inadimplemento reiterado – embora não se revista de
gravidade suficiente para fundamentar um parecer negativo quanto às contas
prestadas – merece medidas de maior vigor por parte desta Corte, até mesmo
porque o gestor público prestador das contas ora sob exame – o Exmo. Sr. Prefeito
desta Cidade, Eduardo da Costa Paes – já demonstrou, mais de uma vez, e em
diversos exercícios, seu apreço e admiração pela justa atuação desta Corte de
Contas, sendo certo que a adoção de determinações, ao invés de meras
“recomendações”, poderá dar cabo de eventuais recalcitrâncias quanto à atuação
desta Corte no controle externo da Administração Pública Municipal" (fls. 640).
Acrescenta a observação de que "as colocações feitas acima não se afiguram juízo
de valor quanto ao gestor público envolvido. Ao contrário, busca-se, nas mesmas,
estimular todo o Poder Executivo Municipal (o qual muitas vezes se move sem que
o gestor público responsável, in casu, o Exmo. Sr. Prefeito, tome efetiva ciência do
que ocorre, até mesmo em função do gigantismo desta Municipalidade, segunda
maior do país) ao cumprimento de tudo quanto recomendado por esta Corte, uma
vez que – repita-se – é público e notório o apreço e estima que o Exmo. Sr. Prefeito
mostra, diuturnamente, por esta Corte de Contas";
34) que a douta Procuradoria Especial opina por emissão de parecer
favorável à aprovação das contas em exame, porém também opina "pela emissão
de DETERMINAÇÕES, afastando o instituto da “recomendação”, com a
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conseqüente conversão das recomendações constantes do Relatório da CAD (fls.
620-622) em determinações emanadas pelo Plenário desta Corte" (fls. 642)
RESOLVE:
Emitir parecer prévio favorável à aprovação, pela egrégia Câmara
Municipal do Rio de Janeiro, das Contas de Governo referentes ao exercício
financeiro de 2013, de responsabilidade do Exmo. Senhor Prefeito EDUARDO
DA COSTA PAES, com as 26 determinações e 02 alertas que seguem, lembrando
ao Exmo. Senhor Prefeito a necessidade de que sejam as mesmas cumpridas e que
as providências sejam implementadas, pela relevância de que se revestem:
D1- determinação de que o Poder Executivo envide esforços para
solucionar a carência de médicos e demais profissionais da área de saúde (subitem
9.1, fls. 611; fls. 385-408; e item 1, fls. 620 do p.p.);
D2- determinação de que o Poder Executivo providencie para 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
desta Corte no Processo nº 05/005.159/2004 (subitem 9.2, fls. 611-612; fls. 409410; e item 2, fls. 620 do p.p.);
D3- determinação de que o Poder Executivo atenda às
recomendações referentes ao abono-permanência, em conformidade com a decisão
proferida no Processo nº 40/006.200/2011 (subitem 9.3, fls. 612; fls. 409-410; e
subitem 3, fls. 620 do p.p.);
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D4- determinação de 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 em 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 (fls.
430; subitem 9.19, fls. 616; e subitem 4, fls. 620 do p.p.);
D5- determinação de que o Poder Executivo adote as providências
necessárias para o ressarcimento ao Erário, dos valores liberados com a finalidade
de pagamento de dívidas referentes à casa própria e de dívidas bancárias (Decreto
nº 28.362/07) que não tiveram a sua destinação comprovada;
D6- determinação de que o Poder Executivo envide esforços para
solucionar as questões referentes à carência de professores;
D7- determinação de que o Poder Executivo envide esforços para
solucionar os problemas de infraestrutura das escolas;
D8- determinação de que o Poder Executivo aprimore o
planejamento das obras públicas, a fim de evitar sua paralisação;
D9- determinação de que o Poder Executivo solucione a questão
referente à existência de prestações de contas de convênios celebrados pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que se encontram pendentes de
aprovação;
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D10- determinação de que o Poder Executivo, através da Secretaria
Municipal de Fazenda, aprimore os controles e procedimentos referentes à
concessão e manutenção de renúncia de receita, tendo em vista as fragilidades
constatadas;
D11- determinação de que o Poder Executivo atente à vinculação
dos recursos provenientes do salário–educação exclusivamente à educação básica
pública municipal;
D12- determinação de que o Poder Executivo cumpra o disposto na
Lei nº 4.644/2007;
D13- determinação de que o Poder Executivo atente à situação
atuarial deficitária do Funprevi, bem como à possibilidade de agravamento, em
função do eventual impedimento da utilização dos royalties do petróleo como
fonte de recurso para sua capitalização;
D14- determinação de que o Poder Executivo pague ao Funprevi os
valores previstos no Termo de Cessão de Uso dos imóveis mencionados;
D15- determinação de que o Poder Executivo providencie para que a
Secretaria Municipal de Saúde abandone a recorrente prática de realização de
despesas sem prévio empenho, o que contraria a legislação vigente;
D16- determinação de que o Poder Executivo cumpra as decisões
desta Corte referentes aos Convênios SME números 277/2010 e 08/2012;
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D17- determinação de que o Poder Executivo providencie para que a
despesa com as Bibliotecas Públicas vinculadas à Secretaria Municipal de
Educação somente seja considerada como Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (MDE), naquilo que se relacionar ao atendimento aos alunos da rede
municipal de ensino, ao pessoal docente e aos demais profissionais da educação;
D18- determinação de que o Poder Executivo providencie para que
os recursos do Fundeb não sejam utilizados para o pagamento das despesas
mencionadas;
D19- determinação de que o Poder Executivo providencie para que
os recursos do Fundo Especial de Iluminação Pública – Feip sejam destinados
apenas às despesas amparadas pela Lei nº 5.132/2009;
D20- determinação de que o Poder Executivo providencie para que
seja feito o ressarcimento ao Fundo Especial de Iluminação Pública – Feip, das
despesas apontadas nos subitens 4.4.2 (fls. 520-521) e 9.8 (fls. 613), que não se
enquadram na definição de serviço de iluminação pública prevista no parágrafo
único do art. 1º, da Lei nº 5.132/2009;
D21- determinação de que o Poder Executivo observe as decisões
desta Corte de Contas sobre a apuração do percentual mínimo de aplicação na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
D22- determinação de que o Poder Executivo adote o procedimento
prescrito no § 5º do art. 69 da LDB, a fim de que os recursos da MDE sejam
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repassados automaticamente à Secretaria Municipal de Educação;
D23- determinação de que, na base de cálculo do mínimo
constitucional a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde – ASPS, o
Poder Executivo não inclua os valores utilizados para pagamento da contribuição
previdenciária suplementar;
D24- determinação de que a Procuradoria-Geral do Município
(PGM) proceda aos ajustes no Sistema da Dívida Ativa, a fim de que todas as
Certidões de Dívida Ativa (CDA) que tenham como sujeito passivo órgãos
integrantes da Administração Direta ou Indireta possam ser identificadas, para fins
de consolidação das demonstrações contábeis;
D25- determinação de que o Poder Executivo proceda às inscrições
em Dívida Ativa, dos valores do ISS que deixaram de ser inscritos no período de
janeiro a agosto de 2013;
D26- determinação de que a PGM elabore avaliação criteriosa dos
créditos inscritos em Dívida Ativa, efetuando a valoração dos mesmos e
classificando-os de acordo com o grau de dificuldade de sua recuperação, a fim de
que a provisão contábil já constituída possa ser anualmente atualizada, com base
em parâmetros mais consistentes.
O acompanhamento das publicações e da execução orçamentária
revela que de seu orçamento de R$ 4.136.492.760,00, a Secretaria Municipal de
Saúde empenhou R$ 3.984.894.037,00 e, por determinação da Superintendência de
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Orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda, cancelou empenhos no valor total
de R$ 110.069.977,45.
Do valor cancelado, R$ 40.415.061,88 correspondem ao Nível
Central/Gabinete do Secretário; R$ 538.480,48 à Subsecretaria de Vigilância,
Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses; R$ 1.381.580,60 referem-se às 10
Coordenadorias de Saúde de Atenção Primária; e R$ 67.734.854,49 são referentes à
Atenção Hospitalar/ Urgência e Emergência, de 24 hospitais municipais.
Importante ressaltar que existe uma grande defasagem no valor pago
hoje pelo Município, de cerca de R$ 550.000,00 por mês, se comparado aos valores
pagos pelo Estado e pela União, para os mesmos modelos de UPA (Unidade de
Pronto Atendimento), o que compromete, entre outros, o cumprimento, pelas
Organizações Sociais contratadas pelo Município, das suas obrigações, no que diz
respeito aos encargos sociais e trabalhistas.
Assim sendo, diante da possibilidade de prejuízo para o Município, no
caso dessas Organizações Sociais não cumprirem as suas obrigações referentes aos
encargos trabalhistas, certamente a responsabilidade cairá também sobre o
Município, trazendo com isso um enorme passivo aos cofres públicos. Por essa
razão, VOTO, ainda, por que se alerte ao Senhor Prefeito sobre a necessidade de
que tome urgentes providências, no sentido de:
A1- reavaliar a situação dos empenhos cancelados, no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde; e
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A2- determinar ao seu órgão de controle que apure a real situação
dessas Organizações Sociais e, no menor prazo possível, elaborar um projeto para
sanear essas possíveis impropriedades.
Finalmente, sugerimos que, na impossibilidade do cumprimento
integral de quaisquer das 26 determinações, o Poder Executivo envie ao Tribunal
de Contas do Município, para apreciação, no prazo máximo de 120 dias, um plano
de ação com o cronograma para cumprimento das mesmas, com as respectivas
justificativas.
Sala das Sessões, em 15 de julho de 2014.

Conselheiro Relator

JOSÉ DE MORAES CORREIA NETO

