
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO DO CONSELHEIRO JAIR LINS NETTO 
 

        CONTAS DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2003 
 
       RELATOR: o Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos de Moraes 
 
 
I – Introdução: 
 
 
  Mais uma vez, o ilustre Conselheiro Antonio Carlos de 
Moraes oferece ao exame do Plenário trabalho de fôlego, consubstanciado 
na apreciação das contas de gestão da municipalidade, exercício de 2003, 
pelas quais é responsável o Exmo. Sr. Prefeito César Epitácio Maia. 
 
  Para a correta leitura dos dados e considerações transcritas, 
reputo oportuno colocar inicialmente em relevo o fundamento central da 
atuação do Tribunal de Contas, ou seja, o substrato marcadamente ético que 
norteia a sua intervenção para o aperfeiçoamento constante dos atos 
administrativos. 
 
  É o que se demonstrará a seguir. 
 
 
II – A ética administrativa, pressuposto sine qua non de uma boa 

gestão pública: 
 

No momento em que permeiam, em nossa imprensa escrita, 
falada e televisada, inúmeras denúncias sobre atos de corrupção e 
improbidade administrativa, acredito pertinentes algumas considerações 
sobre um conceito fundamental à boa gestão dos interesses públicos, qual 
seja, a ética na Administração Pública. 

 
  A necessidade de discutir e buscar a aplicação dos conceitos 
éticos não está restrita às organizações públicas: tal discussão abrange as 
instituições públicas, privadas, não governamentais e toda a sociedade.  O 
foco desta discussão não está no comportamento de uma parte da 
sociedade; refere-se à forma de relacionamento que as pessoas desejam, 
tanto entre si quanto com as instituições. 

Processo   nº 40/002.032/2004                                                                .

 

Data da Autuação  12/04/04   Fls.                                                                 .

 

Rubrica 



 

 2

 
 
 
 
  Infelizmente, exceção feita à disposição pessoal de alguns 
servidores, poucos esforços têm sido empregados para que os conceitos de 
ética e moral estejam presentes nos processos, atividades e condutas na 
atividade pública.  Tal realidade não possui, necessariamente, origem na 
falta de moral ou de ética dos indivíduos, mas no desconhecimento de 
como estes conceitos relacionam-se com a prática pública e quais os 
métodos e ferramentas disponíveis para que possam ser desenvolvidos 
processos de gestão da ética. 
 
  A necessidade de desenvolver e promover mecanismos de 
conduta ética no setor público torna-se mais forte à medida que o processo 
de democratização avança, e a busca de mecanismos que levem a ganhos 
de eficiência e eficácia é uma exigência da sociedade.  O amadurecimento 
dos mecanismos democráticos levará a uma descentralização dos processos 
decisórios, à devolução da responsabilidade aos servidores e a um aumento 
da relação entre governo e sociedade.  Para que este processo avance é 
necessário definir claramente as regras pelas quais as decisões são tomadas, 
o espectro de possibilidades de ação dos servidores, os métodos de 
resolução de conflitos. 
 
  A adoção de uma gestão ética possibilita a definição destes 
parâmetros de forma sustentada, permitindo que os processos sejam 
desenvolvidos e as atividades realizadas de forma eficaz e eficiente, além 
de apresentarem legitimidade pela sociedade.Os benefícios diretos desta 
prática são vários, entre os quais: 
 
a) Aumento da eficiência e eficácia: a busca por uma conduta ética melhora 

a auto-estima dos servidores, por verem seu trabalho valorizado pelos 
administradores e pela sociedade;   

 
b) Manutenção da moral: o enriquecimento das funções e o aumento das 

responsabilidades dos servidores auxiliam o desenvolvimento de uma 
equipe unida e coesa, favorecendo a manutenção da moral durante crises 
e na solução de conflitos; 

 
c) Melhoria da imagem da administração: o envolvimento dos funcionários, 

a adequação das políticas às necessidades e demandas da sociedade e a 
transparência dos processos decisórios possuem como conseqüência 
direta a satisfação dos cidadãos para com os serviços prestados.  Esta 
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satisfação transforma a imagem da administração pública, levando a um 
ambiente pró-ativo e facilitador, legitimando seus representantes. 

 
  O processo de desenvolvimento e implementação da gestão 
ética deve ser, como todos os processos, planejado e refletido.  Segundo 
Mark Pastin, em sua obra “The hard problems of management”, quatro são 
os princípios que norteiam a administração ética: facilidade de interação, 
obsessão por justiça (levando mais em consideração os interesses 
coletivos), responsabilidade individual pelo coletivo e visualização das 
atividades como parte fundamental dos objetivos da organização. 
 
  Estes princípios, quando aplicados em um processo de gestão 
ética, levam as organizações a apresentarem as seguintes características: 
promoção contínua da conduta ética por parte da alta administração; 
políticas e práticas alinhadas com a visão e os objetivos estratégicos da 
administração e a realização das atividades por meio das perspectivas de 
valor dos grupos de interesse.  Assim, deve-se ressaltar que não será 
possível atender à meta de reformular a administração pública de forma 
sustentável sem considerar a necessidade de adequar um plano de 
desenvolvimento de gestão ética. 
 
  Finalmente, para o desenvolvimento e implementação de 
mecanismos de gestão ética na administração pública municipal, Carter 
McNamara, em sua obra “Complete guide to ethics management” sugere as 
seguintes etapas: 
 
a) Reconhecer que a gestão da ética é um processo: como conjunto de 

valores e comportamentos, discernidos por meio de processo de reflexão, 
a gestão da ética precisa ser vista como um processo, não como um 
resultado a ser alcançado.  O caminho para o desenvolvimento de 
comportamentos éticos é o próprio processo de gestão, que deve ser 
continuamente aperfeiçoado, sabendo-se que jamais será concluído; 

 
b) Tomar decisões éticas em grupo e publicamente: as melhores decisões, 

do ponto de vista de qualidade e de viabilidade de implementação, são 
tomadas de forma a considerar todos os interesses e perspectivas, 
inclusive os valores éticos.  Quando os processos decisórios são 
transparentes e participativos, há um aumento de credibilidade do 
processo; 
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c) Integrar a gestão ética com as demais práticas e políticas: todos os 

processos da organização devem atuar de forma integrada.  A integração 
deve ser realizada por meio da aplicação e consideração dos valores 
éticos e morais em todos os processos organizacionais, desde o 
planejamento integrado até o desenvolvimento de políticas. 

 
  Após essas considerações iniciais sobre a valoração da ética na 
órbita pública, que reputo condição indispensável à obtenção de 
consistentes resultados práticos em qualquer administração, passo à análise 
propriamente dita das Contas de Gestão do exercício de 2003. 
 
 
III – Contas de Gestão – Exercício 2003 : 
 
1) Considerando a Gestão Orçamentária do Balanço Consolidado 
(Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista), verifica-se que a Lei Orçamentária Anual 
de 2003 (Lei n° 3845/02) fixou as Despesas e estimou as Receitas em R$ 8 
bilhões, 403 milhões, 839 mil e 60 reais.  A Receita Arrecadada ficou em 
R$ 6 bilhões, 991 milhões e 917 mil reais, apresentando uma insuficiência 
de arrecadação da ordem de 16,8%, desempenho este inferior ao do ano de 
2002 (4,5% de insuficiência de arrecadação).  Com a despesa fixada ao 
final do exercício no valor de R$ 9 bilhões, 229 milhões e 226 mil reais, 
houve um déficit orçamentário de previsão no montante de R$ 825 milhões 
e 387 mil reais, decorrente da não incorporação à receita prevista de: 
 

a) superávit financeiro do exercício anterior (R$ 575 milhões e 897 mil 
reais); 

b) excesso de arrecadação de receitas vinculadas (R$ 15 milhões e 958 mil 
reais); 

c) créditos especiais  (R$ 21 milhões e 371 mil reais). 
 
 
  A despesa realizada (R$ 7 bilhões, 226 milhões e 29 mil 
reais) atingiu 78,3% da dotação do exercício. 
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2) As maiores fontes de receita, em termos percentuais, foram: 
 

a) Imposto sobre Serviços (ISS)...................................................... 16,74% 
b) Cota-parte do ICMS.................................................................... 14,00% 
c) Imposto Predial, Territorial Urbano (IPTU)............................... 11,73% 
d) Rendimentos de aplicações financeiras...................................... 10,28% 
 
3) Gestão Financeira: conjugando as disponibilidades iniciais com os 
ingressos e desembolsos, de modo a evidenciar os valores numerários 
existentes ao término do exercício, verifica-se que as disponibilidades 
financeiras correspondem a 277,55% do Passivo Financeiro, valor superior 
ao índice do exercício anterior, que foi de 269%. 
 

  Entretanto,o resultado orçamentário, juntamente com o extra-
orçamentário, gerou um decréscimo nas disponibilidades financeiras de 
6,3%.  Do total destas disponibilidades (R$ 793 milhões e 137 mil reais), 
64,4% referem-se ao sistema previdenciário, R$ 79 milhões e 19 mil reais 
estão vinculados ao FUNDEF (Fundo para Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental) e R$ 36 milhões e 934 mil reais ao FMS (Fundo 
Municipal de Saúde). 
 

4) Na análise da Gestão Patrimonial, ficou constatado que o Ativo 
Financeiro, ao final do exercício de 2003, correspondia a 235% dos valores 
do Passivo Financeiro.  O Ativo Real Líquido, da mesma forma que no ano 
anterior, apresentou-se positivo, no montante de R$ 5 bilhões, 784 milhões 
e 729 mil reais, o que significa que houve um Ativo Real para satisfazer o 
Passivo Real.  
 

5) Os gastos percentuais por funções de governo, realizados em 2003, em 
relação ao total pago, apresentaram como os maiores índices: 
a) Educação.......................................................24,55% 
b) Saúde............................................................20,48% 
c) Urbanismo.....................................................10,92% 
d) Administração..................................................9,25% 
 

6) Reportando-me agora aos limites legais previstos na Constituição 
Federal, com relação aos recursos aplicados no desenvolvimento do ensino 
foram realizadas despesas que atingiram 27,16% do total das receitas 
arrecadadas de impostos e transferências (valor fornecido pela CAD), 
alcançando o percentual mínimo exigido por lei de 25%. 
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  Deve-se ressaltar que tal montante foi obtido com a exclusão 
de R$ 422 milhões, 718 mil e 456 reais correspondentes a despesas com 
inativos da Educação, em conformidade com a Lei n° 9394/96 que, mais 
uma vez, não foi observada pela Prefeitura. 
 
  Nas ações e serviços relacionados à Saúde, e utilizando-se 
como base apenas os Recursos Próprios do Município , foram empregados 
14,39% ou 14,23% no setor, conforme a inclusão ou não de R$ 6 milhões, 
28 mil e 562 reais relativos a despesas de exercícios anteriores, superando, 
portanto, o mínimo exigido por lei de 12,71%. 
 
7) Para as Despesas com Pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal fixou o 
limite de 60% da Receita Corrente Líquida do Município para ser aplicado 
neste setor.  Em 2003, esse limite foi respeitado tanto pelo Poder Executivo 
quanto pelo Legislativo: o primeiro apresentou uma despesa líquida de 
pessoal de R$ 2 bilhões, 970 milhões e 955 mil reais, equivalentes a 
50,11% daquela receita, enquanto o Legislativo alcançou R$ 192 milhões 
e 135 mil reais, ou seja, 3,24% da mesma receita (abaixo, portanto, dos 
54% e 6%, respectivamente, permitidos pela LRF). 
 
8) Examinando-se, agora, a relação Restos a Pagar X Disponibilidade de 
Caixa, o Município do Rio de Janeiro apresentou situação favorável de 
Caixa.  Seu Ativo Disponível, concentrado majoritariamente na rubrica 
Aplicações Financeiras, alcançou R$ 665 milhões e 731 mil reais, ou seja, 
83,94% do total de R$ 793 milhões e 137 mil reais. 
 
  As obrigações, no valor de R$ 734 milhões e 196 mil reais, 
ficaram, em sua maior parte, consignadas na rubrica Restos a Pagar do 
Exercício (R$ 601 milhões e 810 mil reais), significando 81,97% do total, 
além dos Depósitos (R$ 86 milhões e 861 mil reais), que representam os 
11,83% restantes.  Assim, face aos números apresentados, registrou-se uma 
suficiência de curto prazo no montante de R$ 58 milhões e 941 mil reais. 
 
 
  Estes eram os dados que considerei mais significativos na 
análise das Contas de Gestão do Exercício de 2003, apresentados de 
maneira sintetizada, objetivando disponibilizar e definir as posições 
orçamentária, financeira e patrimonial do Município do Rio de Janeiro. 
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IV – Conclusão: 
 
  Nestas condições, na trilha dos pronunciamentos da CAD e da 
Procuradoria Especial, acompanho o denso trabalho do Relator, 
recomendando expressamente que suas determinações setoriais sejam 
acompanhadas pelo Corpo Instrutivo da Casa, verificando o seu 
cumprimento por ocasião das inspeções e da análise das Prestações de 
Contas dos órgãos ou entidades municipais. Reitero, ao mesmo tempo, a 
necessidade de observância às ressalvas e recomendações indicadas na 
análise das contas de gestão prestadas pelo Exmo. Sr. Prefeito do 
Município do Rio de Janeiro, Dr. César Epitácio Maia, relativas ao 
exercício de 2003. 
 
  É como voto, Sr. Presidente. 
 
 
  Sala das Sessões,   07  de      junho    de   2004. 
 
 
 
 

JAIR LINS NETTO 
Conselheiro - TCMRJ 
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PROCESSO Nº 40/2.032/2004 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO 

EXERCÍCIO DE 2003 

Conselheiro FERNANDO BUENO GUIMARÃES 

 

    DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

Quero preliminarmente cumprimentar o nobre Relator Conselheiro 

Antonio Carlos Flores de Moraes, pelo seu Relatório e Parecer 

Prévio sobre as Contas de Gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro – 

ano 2003. 

É, no entanto, importante, antes da análise dos itens desta 

Prestação de Contas, reportar-me ao trabalho transparente, 

preciso e objetivo apresentado pela Administração Municipal. 

Sempre na frieza dos números e demonstrações de caráter 

orçamentário-financeiro, traduziu o real desempenho do Governo, 

cumprindo suas propostas e metas à alcançar. 

Os comentários e considerações que farei, são apenas com o 

intuito de consolidar o relevante papel deste Tribunal de Contas ao 

apreciar a exatidão da Gestão Municipal. 

 

Entendo como marco disciplinar do Poder Executivo, o estrito 

cumprimento à Lei Complementar nº 101/2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Certifica-se que o Governo cumpriu os 

limites legais estabelecidos. Cito como salutar os exemplos: 
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- O não comprometimento com as operações de crédito, tendo 

tão somente a participação de 1,52% na receita corrente 

líquida (RCL).  

 

A dívida alcançou 77,33% da RCL, quando o limite estabelecido 

pela Resolução nº 40 do Senado Federal é de 128%. 

 

- Despesas com pessoal do executivo foi equivalente a 50,11% 

da RCL. Cumprindo o limite estabelecido de 54%. 

- A despesa com serviço de terceiros foi de 22,46% da RCL, 

quando o limite é de 27,53%. 

- Juros, amortização e demais encargos da dívida correspondem 

a 10,74% da RCL. Neste subitem é importante que o Governo 

Municipal esteja alerta, pois vêm se aproximando ano a ano do 

limite de 11,50% estabelecido para comprometimento com tais 

despesas, de acordo com a Resolução nº 43/2001 do Senado 

Federal. 

 

Quanto à receita verifico o baixo desempenho da arrecadação, 

que apresentou uma diferença a menos de 16,8% em relação ao 

ano de 2002. De acordo com a avaliação da Associação Brasileira 

de Orçamento Público – ABAP, foi altamente deficiente, sem 

dúvida conseqüência do momento de incertezas vividas pelo país. 

Apesar disso, ressalto o melhor desempenho da Administração 

Municipal, na arrecadação do IPTU, que cresceu 13,64%  em 

relação ao ano de 2002, independente da produção e do 

momento econômico. 
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 De acordo com a análise minuciosamente efetuada pela 

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento -  CAD e  apresentada  

no item 10 de seu relatório, todos aqueles limites legais foram 

obedecidos pela Prefeitura do  Rio de  Janeiro. 

 
Podemos observar: 
 
Subitem 10.1 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
 
 A despesa realizada atingiu, de acordo com os cálculos efetuados 

pela CAD, 27,16% do total das receitas arrecadadas de impostos e 

transferências, superando, desta forma, o percentual mínimo  

constitucional  previsto que é de 25%. 

 
Subitem 10.2 – Ações e Serviços Públicos de Saúde 
 
 Nas diversas formas demonstradas pela CAD, foi constatado que  

o mínimo constitucional determinado, de 12,71%, para gastos em 

ações de saúde foi  cumprido pela Prefeitura do Rio.  Considerando os 

gastos totais  foi  alcançado o  índice de 25,92% ou  27,31% 

(incluindo despesas de exercícios anteriores). Se considerados como 

base só recursos próprios, mesmo assim, os gastos em ações de saúde 

atingiram 14,39% ou 14,23%, conforme inclusão ou não  de  despesas 

de exercícios anteriores, portanto acima do  mínimo  constitucional 

exigido. 

 
Subitem 10.3 – Incentivo à Cultura 
 
 A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2003, fixou em até 

1% da arrecadação do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – 

ISS, o montante a ser aplicado como incentivo à cultura. Não foi fixado 
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o importe mínimo, como previsto no § 29 do art. 1º da Lei nº 

1.940/92. 

 O percentual aplicado em 2003 foi de apenas 0,14%, porém em 

conformidade com a Lei Orçamentária Anual. 

 Para o exercício de 2004, a Lei nº 3.718 de 22 de dezembro de 

2003, estabeleceu os limites mínimos de 0,14% e máximo de 1% da 

arrecadação do ISS, como incentivo à cultura. 

 
 A situação do Rio, como capital cultural do país, preocupa. O 

baixo desempenho das aplicações em 2003 foi o menor em 4 anos, 

haja vista que da despesa autorizada, foram tão somente empenhados 

19,59%. Não obstante o percentual relacionado com a arrecadação do 

ISS ter crescido 8% em 2002, houve uma queda de 80% no valor 

aplicado. Além disso, deve também a administração estar atenta para 

que sejam evitadas impropriedades nos projetos apresentados como 

por incentivo à cultura, como ficaram identificados pela CAD. 

 
 
Subitem 10.4 – Despesa com Pessoal 
 
 A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou limites em percentuais da 

Receita Corrente Líquida, sendo que dos 60% para o Município,  6% se 

destinam ao Poder Legislativo, incluindo  o Tribunal de Contas do 

Município,  e 54% ao poder Executivo. 

 Em 2003 esses limites foram respeitados, tanto pelo Poder 

Executivo que gastou 50,11% da Receita Corrente Líquida,como pelo  

Poder Legislativo que apresentou um percentual de 3,24% da referida 

receita, com despesa de pessoal. 
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Subitem 10.5 – Dívida Consolidada Líquida 
 
 De acordo com o estabelecido na Resolução n.º 40 do Senado 

Federal, o montante da dívida consolidada líquida dos Municípios não 

poderá exceder 1, 2 vezes a Receita  Corrente Líquida. 

 Em 2003, conforme análise da CAD, a dívida consolidada líquida 

equivale a 0,77 da Receita Corrente Líquida, estando portanto,  dentro 

do limite fixado na referida  Resolução. 

 
Subitem 10.6 – Garantia de Valores 
 
 As regras e limites estabelecidos pela LRF sobre garantias e  

contragarantias fazem  parte de  um  conjunto  de medidas que visam  

a reduzir riscos fiscais e  controlar o processo de endividamento. 

 De acordo com a posição evidenciada no Anexo II – 

Demonstração das Garantias e Contragarantias de Valores -  preparado 

pela Controladoria  Geral, não  houve concessões de garantias e/ou 

contragarantias  no  exercício de 2003. 

 
Subitem 10.7 – Operações de Crédito 

 

   Em 2003 não ocorreram operações de crédito por antecipação 

da receita orçamentária. As demais operações de créditos 

corresponderam a 1,52% da Receita Corrente Líquida, estando bem 

abaixo do limite de  comprometimento fixado pelo art.  7º da 

Resolução  n.º 43/2001 do Senado  Federal, que é de 16% da R.C.L. 

 
Subitem 10.8  - Comprometimento Anual com Encargos da Dívida 
 
 Após detalhar as despesas com juros, amortizações e demais 

encargos da dívida consolidada a CAD concluiu que  o  índice de  

comprometimento  foi de 10,74% e atende ao limite de 11,50% 
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definido pela Resolução  n.º 43/01 do Senado Federal, conforme já 

assinalado. 

 
Subitem 10.9 – Restos a Pagar X Disponibilidade de Caixa 
 
 A CAD analisou a matéria e concluiu que as disponibilidades de 

caixa  cobrem  o total de Restos a Pagar existentes em 31.12.03, dos  

Poderes Executivo, Câmara Municipal  e Tribunal de  Contas do 

Município,  estando  atendido, desta  forma, o §  1º do art.  1 º da Lei  

Complementar  n.º 101/2000. 

 
Subitem 10.10 – Serviços de Terceiros 
 
 A regra estabelecida no art. 72 da Lei  Complementar n.º 

101/2000 impõe: “a despesa com serviços de terceiros não poderá 

exceder, em percentual  da receita corrente líquida a do  exercício 

anterior à entrada em vigor desta Lei  Complementar”. Tal limite  

vigorou até 31.12.2003. 

  
 De acordo com o demonstrativo apresentado pela CAD, este  

percentual  em 1999 foi de 27,53% e em 2003 chegou a 22,46%, 

portanto a regra do artigo 72 da LRF  foi   atendida. 

 
No que concerne às Determinações contidas no Voto do ilustre 

Relator, algumas, a seguir transcritas, ou por versarem sobre matéria 

que já está sendo objeto de apreciação por esta Corte, ou por 

contemplar omissões que devem ser sanadas no decorrer do exercício, 

podem ser mantidas apenas a título ilustrativo: 

 
23 – Que se procure uma solução para o não pagamento das contas 

de água e esgoto das escolas municipais, visto inexistir documento 
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isentando o Município de seu pagamento (subitem 4.2.8 da 

informação da CAD). 

 
O assunto está sendo tratado no processo n.º 
40/0187/04 relativo a inspeção da CAD, em  
tramitação  nesta Corte. 

 
24 – Que se proceda à regularização dos créditos do FUNPREVI com o  

Município   do  Rio de Janeiro (Subitem  4.3.2.2 da informação da 

CAD). 

Conforme informação da CAD (subitem 4.3.2.2), já 
existe processo sobre a matéria tramitando na 
Procuradoria Geral do Município. Entendo que a CAD 
deve continuar acompanhando o assunto em suas 
próximas inspeções. 

 
25 – Que sejam encaminhados a esta Corte de Contas os quadros 

analíticos  comparativos do comportamento da receita  e despesa das  

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, na forma  

estabelecida no art. 38, inciso II, da Deliberação TCMRJ  n.º 34/83, 

(Subitem 5.3 da  informação da CAD). 

 
O encaminhamento ao TCMRJ dos citados 
documentos não se relaciona a esta Prestação de 
Contas.  Trata-se de problema antigo que pode ser  
solucionado através de  solicitação da CAD às 
entidades que não estão cumprindo a Deliberação n.º 
034/83. 
 
 

29 – Considerando a falta de informação para o estudo da viabilidade 

da abertura de crédito adicionais por excesso de arrecadação, que 

sejam  enviados a esta  Corte  de  Contas, sempre que  houver a  

publicação  de  Decreto autorizando  a abertura  de  créditos adicionais 

por excesso de arrecadação , documentos comprovando, o  referido 
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excesso,  entre  eles a memória de cálculos, a previsão e a 

arrecadação orçamentária  mensal e,  sempre que possível, a 

tendência para o exercício (subitem 6.1.2 da informação da CAD). 

 

Os documentos podem ser solicitados pela CAD no 
ato da publicação do Decreto de abertura de crédito 
que tenha como compensação o excesso de  
arrecadação. 
 
 

31- Que sejam encaminhados a esta Corte de Contas os Relatórios de  

Auditoria Interna, nos termos do que  consta nos  artigos 37, inciso II, 

alínea “c”,  e 38, inciso III,  da Deliberação  n.º 034/83. 

 

O encaminhamento ao TCMRJ dos citados 
documentos não se relaciona a  esta Prestação de 
Contas.  Trata-se de problema antigo que pode ser  
solucionado através de  solicitação da CAD aos órgãos 
que não estão cumprindo a Deliberação n.º 034/83. 

 
 
   Com estas considerações, e adotando o adendo do 
nobre Conselheiro Jair Lins Netto, VOTO com o Relator pela emissão 
de parecer prévio favorável à aprovação das presentes contas. 
 
 
 
        Sala das Sessões, 07  de  junho  de  2004. 
 
 

FERNANDO BUENO GUIMARÃES 
     Conselheiro 
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PROCESSO Nº: 40/002.032/2004 
 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DE  GESTÃO  do  prefeito  do  

município do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2003 
 
RESPONSÁVEL: Dr. César Epitácio Maia 
 
 
 

DECLARAÇÃO  DE  VOTO 
 
 
 
    Preliminarmente gostaria de destacar a criteriosa e 
competente qualidade técnica do trabalho do Corpo Instrutivo desta Corte de 
Contas, apresentando uma análise objetiva e conclusiva no sentido de detalhar e 
avaliar os itens necessários na composição deste Relatório. 
 
    No que se refere ao nobre Conselheiro Antônio Carlos 
Flores de Moraes, cabe destacar o seu conhecimento, valiosa experiência e so-
bretudo sua sensibilidade em relação aos problemas de interesse do munícipe. 
Trata-se de um voto exarado por quem é conhecido pela seriedade, eficiência e 
ponderação, tudo isso emoldurado com estilo elegante do escritor jurídico. 
 
    De forma precisa e didática foram indicados os acertos 
e os desajustes que parecem tender a perpetuar-se, tendo em vista os pareceres 
prévios que sucessivamente vem alertando sobre determinados tópicos elenca-
dos às fls 136/146, dentre os quais teceremos alguns comentários. 
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PROCESSO Nº: 40/002.032/2004 
 
 
              “ A educação é o alicerce sobre o qual se edifica a liberdade” 
 
    Na área da educação, por exemplo, o caso mais gritante 
de reincidência é a inclusão dos gastos com inativos como componentes das a-
plicações em manutenção e desenvolvimento do ensino, que não têm amparo no 
artigo 70 da Lei Federal nº 9394/96, apesar do município do Rio de Janeiro as-
sim proceder. 
 
    Importante destacar que a matéria foi objeto de reco-
mendação, desde o parecer prévio das contas do ano de 2000, que já indicava 
que na futura elaboração da Lei Orçamentária fossem desconsideradas as despe-
sas com inativos. 
 
    Lembrando Rui Barbosa, patrono e inspirador dos Tri-
bunais de Contas:  

“Sou dos mais rigorosos quando se trata de elevar 
as despesas públicas; mas já não terei pena do que 
se gastar aproveitadamente com a instrução.  É um 
empréstimo feito ao futuro que será pago com usu-
ra; cujos juros crescerão em proporção indefinida”. 

 
    Irmã gêmea da educação, a cultura em 2003 teve o me-
nor percentual de aplicação desde 2000 ( 0,14 % ) e em  relação a 2002 houve 
uma queda de 80 % ao valor aplicado.  
 
    Não é à toa que apresentarei nas próximas sessões, vo-
to em que alertarei que a cultura no Município está no rol das espécies em extin-
ção. 
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    Advirto entretanto que a lei regulamentadora da maté-
ria – Lei 1940/92 – determina que, além  do limite máximo, seja fixado na lei 
orçamentária também o limite mínimo. O Município quando não estabelece um 
limite mínimo deixa de cumprir uma exigência legal possibilitando que nenhum 
ou quase nenhum recurso seja destinado como incentivo à cultura.   
   
    Cabe ressaltar o aspecto positivo quanto ao cumpri-
mento da Lei de Responsabilidade Fiscal atendendo o percentual de 6%, limite 
para despesas do pessoal do Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Mu-
nicípio. Tais limites também foram observados pelo Poder Executivo. 
 
    Por derradeiro, não podemos deixar de observar que a 
maioria das determinações da prestação de Contas ora sob exame é um verdadei-
ro flash-back dos alertas constantes na prestação de contas do exercício de 2002 
proferido pelo Exmo. Conselheiro Maurício Azedo, o que demonstra uma certa 
resistência do Executivo em acatar as solicitações desta Corte de Contas. 
 
    Tecidas tais considerações,  acompanho integralmente 
o voto do nobre Relator com as determinações  pertinentes, louvando a excelên-
cia dos diversos  pareceres constantes dos autos.      
 
    É o meu VOTO. 
 
 
      Sala das Sessões, 
 
 
                      SÉRGIO CABRAL 
                                    Conselheiro 



DECLARAÇÃO DE VOTO  EM SEPARADO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DA GESTÃO  DO SENHOR PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2003. 
 
 
Exmº  Senhor Presidente, 
Exmº Senhores Conselheiros, 
Exmº Senhor Procurador Chefe, 
Senhoras e Senhores. 
 
 
 

De início, não poderia furtar-me  a oportunidade de 

tecer os merecidos elogios ao competente trabalho apresentado ao Plenário 

desta Corte de Contas pelo Exmº Conselheiro Antonio Carlos Flores de 

Moraes, que bem desempenhou o encargo de ser o Relator das Contas de 

Gestão relativas ao exercício de 2003, da Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro de responsabilidade do Exmº Sr. César Epitácio Maia. 

 

Cumprimento , assim , vossa excelência e sua equipe  

de Assessores , pelo zelo, amplitude, abrangência e riqueza de detalhes 

com que realizaram seu trabalho, exaltando , da mesma forma , a aplicação 

de toda a equipe da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, que  

participou  desta tarefa de grande relevância para a função de Controle 

Externo. 

 

 

 



 

 

 

 

Dentre os vários assuntos tão bem expostos pelo 

eminente Relator , destaco  a questão do endividamento municipal estar 

próximo do percentual fixado  pela Resolução  nº 43 /01 do Senado 

Federal,  uma vez que somente  com juros ,outros encargos e amortizações, 

considerando-se a Administração direta e indireta, foram consumidos no 

exercício de 2003, cerca de R$ 636 milhões de reais. Valor  este superior 

em R$ 89 milhões 608 mil reais  ao registrado no exercício de 2002  e 

correspondente a 10,74% da receita corrente líquida. Tal montante 

corresponde  a 93,39% do limite de 11,5% estabelecido pela Resolução do 

Senado Federal. Vale lembrar,   que quando  da análise da Prestação de 

Contas do exercício de 2002,  conduzida pelo nobre Conselheiro Mauricio 

Azêdo , este Tribunal  emitiu alerta  sobre a necessidade  de cautela no que 

tange a estas despesas relacionadas à receita corrente líquida.  

 

 

 

 

 



 

Com estas breves considerações renovo  ao eminente 

relator, à sua equipe de Assessores e à CAD , os meus cumprimentos pela 

excelência do trabalho produzido , cuja qualidade reflete a competência , o 

empenho  e a dedicação  de todos as que nele se envolveram, oferecendo-

nos com objetividade e clareza,  uma  visão  do desempenho da 

Administração Municipal  no decorrer do exercício de 2003 . 

 Pelo exposto, VOTO nos termos do Projeto de 

Parecer Prévio ora submetido à apreciação deste Plenário, impondo-se,  

todavia,  a expedição das diversas determinações propostas pelo relator à 

Administração Municipal. Este, afinal, é o nosso dever, a ser cumprido  

com zelo ,  exação e  equilíbrio o que têm pautado a história deste Tribunal 

de Contas. 

 

 

 

NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA 

 

 

 

 



Processo nº 40/2032/2004 

Data da Autuação 
12/4/2004 

Fls. 

Rubrica 

MUNICÍPIO  
DO RIO DE JANEIRO 

Tribunal de Contas 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2003 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

CONSELHEIRO MAURÍCIO AZÊDO 

 

 

 1. Registre-se inicialmente a excelência do trabalho de decantação e 

análise dos dados da Prestação de Contas do Exercício de 2003 realizado pela 

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento-Cad desta Corte de Contas, que 

em alentado estudo, exposto às fls. 246 a 495 do presente Processo nº 

40/2.032/2004, promove o entendimento dos números alinhados no relatório 

sobre a gestão econômico-financeira e patrimonial do Município no citado 

exercício. É de se consignar o devido elogio por mais esse eficiente desempenho 

nos assentamentos funcionais do Coordenador da Cad, Cláudio Sancho Mônica, 

dos Assessores da Coordenação, Jairo Saldanha Rimes e Adilson da Luz, e dos 

19 integrantes da Equipe Cad mencionados na folha de apresentação desse 

estudo. 

 2. Louvor igualmente enfático merece o Relator da Prestação de Contas, 

ilustre Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, que, além da análise das  

Contas em si, oferece em seu Voto considerações da maior oportunidade acerca 

das políticas públicas de que as cidades modernas carecem, brindando-nos com 

a erudição de sua sólida vivência acadêmica (fls. 89 e 98), e da necessidade de 

diálogo entre o Poder e a Cidadania para reengenharia dos orçamentos públicos 

e redução da excessiva burocracia que inibe e dificulta a atividade econômica 

(fls. 99 a 109). 
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 3. Além da pertinência na análise dos dados constantes na Prestação de 

Contas, oferece o Relator uma contribuição original à apreciação de matéria do 

gênero, ao substituir as Recomendações que habitualmente esta Corte de Contas 

inclui no Parecer Prévio às Contas de Gestão do Município por Determinações 

que emprestam o teor de obrigatoriedade ao cumprimento das proposições 

formuladas por esta Corte. Buscando definir a quem se atribui o encargo de 

cumprir ou executar a determinação emanada desta Corte, propõe o digno 

Relator que ao final de cada uma dessas proposições seja nominado, com a 

indicação de seu cargo na administração municipal, o responsável pelo 

cumprimento das medidas que este Tribunal de Contas considera necessárias. 

 4. Entre as questões objeto de preocupação e realce na análise da Cad 

figura e chama a atenção aquela relacionada com a evolução da receita própria 

do Município, como a do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana-IPTU, cuja arrecadação no qüinqüênio 1999-2003 se manteve no mesmo 

patamar, na mesma ordem de grandeza, variando entre os R$ 2,32 bilhões 

registrados em 1999 e os R$ 2,47 bilhões verificados em 2002. O fato poderia 

indicar um certo conservadorismo, acomodação ou conformismo em relação ao 

montante que se arrecada, embora a Cad anote que medidas adotadas pela 

Secretaria Municipal de Fazenda no decurso do exercício possam gerar 

melhorias futuras (fls. 353 e 354). 

 5. Observações da Cad em relação ao Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza-ISS permitem assinalar que também nesse tributo o 

desempenho fazendário não é estimulante, pois em 2003 sua arrecadação 

experimentou uma queda de 8,09% em relação a 2002. Ainda que tal acréscimo 

possa refletir a estagnação ou insuficiência da atividade econômica, como 

resultado da política macroeconômica restritiva adotada pelo Ministro Antônio 
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Palocci, parcela significativa desse decréscimo será conseqüência de deficiência 

na política de fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda. Quadro montado 

pela Cad (fls. 355) indica redução da receita do ISS em atividades notoriamente 

em expansão, como as do setor de telecomunicação, instalação de equipamentos 

de telecomunicação e eletrônicos e administração de cartões de crédito, para 

citar os mais importantes, os quais exibem uma vitalidade econômica que 

precisa estender-se ao campo de suas obrigações tributárias para com o 

Município. 

 6. O comportamento da arrecadação do IPTU e do ISS, os principais 

tributos do Município, o primeiro responsável por 11,72% da receita da Cidade, 

o segundo por 16,74%, indica a conveniência de se renovar e reiterar, agora 

como Determinação, a Recomendação nº 53 do Parecer Prévio à Prestação de 

Contas de 2002, que instava a Secretaria Municipal de Fazenda a elaborar 

programas próprios e específicos de fiscalização na área do IPTU e do ISS, 

“para execução mediante interação dos servidores das categorias funcionais 

Fiscal de Rendas e Fiscal de Atividades Econômicas, cujo desempenho 

integrado repercutirá em aumento da arrecadação”, conforme a transcrição 

constante da análise da Cad. Tal interação deve alcançar também, com sua 

mobilização para atuação nesse programa, os servidores da categoria funcional 

Controlador da Arrecadação Municipal, que têm alta qualificação e ocupam 

posição estratégica na Secretaria Municipal de Fazenda. 

 7. A pertinência da reiteração dessa Recomendação, dando-lhe caráter 

determinativo, é visível na leitura da análise da Cad, que, ao analisar o destino 

das Recomendações formuladas no Parecer Prévio da Prestação de Contas de 

2002, observa que a Secretaria Municipal de Fazenda se pronunciou quanto à 

interação das categorias funcionais mencionadas na Recomendação nº 53, mas 
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“não ficou claro se foram elaborados programas próprios e específicos de 

fiscalização na área do IPTU e do ISS”. Ressalta a Cad que “a arrecadação com 

os dois impostos em 2003 apresentou decréscimo, em termos reais, quando 

comparada com a obtida no exercício anterior” (fls. 488). 

 8. Em relação à receita há que se destacar também o papel que as 

Transferências Correntes têm nos recursos da Cidade, pois montaram no 

exercício a R$ 2.629 milhões, dos quais R$ 1.004 milhões originários da União 

(38%) e R$ 1.621 milhões procedentes do Estado (62%). Do montante 

transferido pelo Estado, é destacado o relativo à cota-parte do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS, que respondeu por R$ 978 

milhões carreados para os cofres municipais  e se constituiu, com o percentual 

de 14%, na segunda maior fonte de recursos do Município, após o ISS e à frente 

do IPTU. 

 9. Em sua análise, registra a Cad que a cota-parte do ICMS repassada ao 

Município vinha registrando no período 1999-2001 uma desaceleração do seu 

crescimento, a qual foi acentuada em 2001, em virtude do racionamento de 

energia. “Em 2002 –– acrescenta a Cad ––, ocorreu uma queda de 4%, originada 

pela modificação dos critérios de cálculo dos valores a serem transferidos pelo 

Estado ao Município do Rio de Janeiro. Em 2003, houve nova queda, de 9,04%, 

que pode ser explicada pelo desaquecimento da economia, inclusive com a 

diminuição do PIB em 0,2%” (fls. 358-359). 

 10. Dado que a arrecadação desse tributo estadual tem, como visto, 

destacada participação na receita do Município, é desejável que a Prefeitura 

mantenha entendimentos com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através 

da sua Secretaria de Estado da Receita, visando ao aprimoramento e 

intensificação da fiscalização do ICMS, uma vez que as falhas e omissões do 
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Estado nesse campo impõem pesados prejuízos ao Município. A sonegação do 

ICMS campeia solta e em alguns centros comerciais e em grandes lojas constitui 

uma norma: no Barra Shopping, o maior da Cidade, são raras as lojas que 

fornecem nota fiscal ou talão de compra; muitas só os fornecem se o cliente 

pedir e insistir. A Casa Alberto, por sinal uma das mais caras do Rio, não 

fornece nota fiscal em qualquer de suas lojas; quando o cliente a solicita, pena 

muitos minutos diante da lerdeza dos empregados da loja, que, com essa 

lentidão, tentam levar o cliente a desistir do comprovante da transação. 

 11. Esse é um problema que o Município tem de enfrentar mediante 

gestões junto ao Governo do Estado, por lhe faltar competência para pôr cobro a 

essa sonegação. Com esse fim estamos propondo emenda aditiva à proposta de 

Parecer Prévio, para incorporação a seu texto de Determinação acerca do 

exposto. 

 12. Sobre a receita do Município é imperioso assinalar que esta ficou 

aquém da previsão, pois alcançou o montante de R$ 6.991.917 mil, quando se 

estimava que chegasse a R$ 8.403.839 mil, como registra a análise da Cad (fls. 

331 a 334). A despesa realizada totalizou R$ 7.226.029 mil, donde resultou o 

déficit de R$ 234.112 mil na execução orçamentária. Segundo a Cad, já no 

primeiro bimestre do exercício havia insuficiência da arrecadação, que se 

repetiria até o final do exercício. Assim, a despesa final fixada, da ordem de R$ 

9.229.226 mil, traduziria certa imprevidência na gestão financeira do Município 

ou, talvez, otimismo exagerado, sem base na realidade. 

 13. Revela a Cad que, em valores atualizados pela IPCA-E (Índice de 

Preços ao Consumidor Ampliado Especial), a receita do Município em 2003 (R$ 

6.991.917 mil) foi inferior à de 2002 (R$ 7.284.082 mil) em 4,01% (fls. 333). A 

insuficiência da arrecadação alcançou R$ 1.411.921 mil, dos quais R$ 977.000 
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mil da rubrica “Receita Extraordinária para Amortização da Dívida 

Renegociada”, objeto dos pesados ônus impostos leoninamente pela União ao 

Município na negociação da sua dívida pública, dos quais o Município tenta 

libertar-se parcialmente através da uma ação judicial que infelizmente tramita a 

passo lento. 

 14. A Cad ocupou-se na análise da execução da despesa, entre muitos 

outros pontos a que deu o necessário relevo, do patrocínio de projetos culturais 

com base na Lei nº 1.940/1992, cujas aplicações sofreram em 2003 uma redução 

de 74,16% em relação ao exercício de 2000, em valores atualizados pelo IPCA-

E, pois baixaram de R$ 6.440.394,68 naquele ano para R$ 1.666.807,14 no ano 

passado. Em relação a 2002 houve uma queda ainda maior, da ordem de 

80,32%, pois no ano precedente foram aplicados em fomento a atividades 

culturais nada menos de R$ 8.457.221,80, ou 0,66% da receita do ISS naquele 

exercício. Em 2003 foi pífio o percentual aplicado com base nessa lei: 0,14%. 

 14.1. Daí a importância de se estabelecer na lei orçamentária o percentual 

mínimo a ser aplicado, como determina a Lei nº 1.940/92 e como lembra a Cad 

(fls. 413 e 414), reiterando observações que fizera na análise da Prestação de 

Contas de 2002. Merece registro o empenho com que a Cad faz o 

acompanhamento da aplicação dessa Lei, como demonstra o minucioso relato 

das impropriedades que detectou nas verificações que efetuou, analisando 24 

processos da Rioarte relativos a incentivos culturais (fls. 415).  

 15. Na execução da despesa é importante assinalar, ainda que seu 

percentual sobre a despesa total do Município não seja significativo (2,65%), o 

vulto alcançado em valores monetários pela aplicações do Município em áreas 

de baixa renda, através de programas como o Proap Rio II, em que foram 

investidos R$ 110.744.846,00; o Rio Comunidade, R$ 22.663.814,90; o Favela-
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Bairro, R$ 17.508.470,77,  e o Programa Bairrinho, R$ 13.972.107,91. Essas 

inversões totalizaram R$ 164.889.239,58 e asseguraram à Secretaria Municipal 

de Habitação o terceiro lugar na listagem de despesas por órgãos de Governo, 

após a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação e à 

frente da Secretaria Municipal de Obras, que aparece nesse ranking com 

aplicações no montante de R$ 158.692 mil, ou 2,40% da despesa total da 

Prefeitura. É certo que o montante de despesas de 2003 da Secretaria Municipal 

de Habitação, que alcançou R$ 174.916 mil, foi inferior em 25,84% às efetuadas 

em 2002, mas a comparação não diminui a importância das aplicações feitas 

nessa área. 

 16. Também a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer registrou no 

exercício acentuada expansão de suas aplicações, que alcançaram o montante de 

R$ 100.667 mil, contra R$ 69.395 mil em 2002, o que significa um incremento 

de 25,84%. Ainda que montante substancial desses gastos seja resultado de 

investimentos na construção de equipamentos esportivos e de lazer, como o 

futuro estádio olímpico do Engenho de Dentro e a chamada Cidade das 

Crianças, parcela significativa desses recursos foi consumida em convênios 

firmados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com federações 

esportivas sem qualificação para executar o objeto dos convênios, as quais, 

desaparelhadas para esse fim, subempreitam a execução de serviços com 

entidades de desempenho e qualificação discutíveis. Tal ocorre em detrimento 

dos clubes esportivos da Cidade, que seriam os parceiros ideais do Município 

nos projetos de iniciação e aprimoramento em inúmeras modalidades 

desportivas. 

 17. São as observações que consideramos oportuno formular no ensejo da 

apreciação das Contas de Gestão do Município relativas ao exercício de 2003. 
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 18. VOTO com o Relator, acompanhando-o na proposta de Parecer Prévio 

à aprovação da Prestação de Contas do Município relativa ao exercício de 2003, 

com a formulação de Determinações às autoridades municipais que enuncia, às 

quais ofereço emendas aditivas do seguinte teor: 

 18.1. Que na proposta de lei orçamentária anual para 2005, tal como fez 

para o exercício de 2004, o Poder Executivo inclua disposição fixando o mínimo 

da receita do Imposto Sobre Serviços, em percentual, a se aplicado em incentivo 

à cultura, como estabelecido no § 2º do art. 1º da Lei nº 2.940/1992. – 

Responsável: Secretário Municipal de Fazenda; 

 18.2. Que nas demonstrações contábeis das Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista sejam reparadas as deficiências e imperfeições 

apontadas nos subitens 5.2, 5.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3 e 5.3 da análise da Cad (fls. 

313, 314, 316 e 317). – Responsáveis: Controlador-Geral do Município e todos 

os Diretores Presidentes de Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista; 

 18.3. Que a Secretaria Municipal de Fazenda elabore programas próprios 

e específicos de fiscalização na área do IPTU e do ISS, para execução mediante 

maior integração dos servidores das categorias funcionais Fiscal de Rendas, 

Fiscal de Atividades Econômicas e Controlador da Arrecadação Municipal, cujo 

desempenho integrado repercutirá em aumento da arrecadação. – Responsável: 

Secretário Municipal de Fazenda. 

 19. É o nosso Voto. 

 Sala das Sessões,   7 de junho de 2004. 

 

   Maurício Azêdo 
                        Conselheiro 
  

 




