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1 

Apresenta a Estrutura 
Administrativa Municipal, a 
documentação analisada e a 
legslação correlata ao 
Orçamento e a Prestação de 
Contas 

Analisa as Demonstrações 
Contábeis, os aspectos 
Orçamentários, Financeiros e 
Patrimoniais da Admiistração 
Direta do Município do Rio de 
Janeiro 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  246

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 254 
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Analisa as Receitas e 
Despesas das Autarquias e 
Fundações do Município do 
Rio de Janeiro, bem como os 
Balanços Financeiro e 
Patrimonial. 

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 281
 
 
 

4 

Expõe as  Demonstrações 
Contábeis e a Gestão 
Orçamentária, Financeira e 
Patrimonial dos Fundos 
Especiais do Município do Rio 
de Janeiro 

Trata do exame das 
Demonstrações Contábeis e da 
Gestão Orçamentária, 
Financeira e Patrimonial das 
Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia 
Mista. 
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FUNDOS ESPECIAIS 286

 

EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA 313
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6 

Análise das demonstrações 
consolidadas da Prefeitura do 
Município do Rio de Janeiro. 
Em destaque a análise, com os 
respectivos índices, dos 
Balanços Orçamentário, 
Patrimonial e Financeiro 
Consolidados, bem como os 
quadro da LRF pertinentes ao 
assunto abordado 

Trata de comentários e 
considerações a respeito da 
Arrecadação Municipal, 
incluindo a apresentação do 
comportameto das principais 
rubricas ao longo dos últimos 
exercícios. 
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CONSOLIDAÇÃO 331

 

EVOLUÇÃO DA RECEITA 353
 
 
 

8 

Trata da análise da Execução 
Orçamentária através das 
Funções de Governo, que 
agregam o nível máximo de 
ações do Município do Rio de 
Janeiro no cumprimento de 
seus objetivos sócio-
econômicos 

FUNÇÕES DE GOVERNO 365
 
 
 
 

9 
Trata do estudo das Despesas 
Realizadas por Origem dos 
Recursos 

Acompanha o cumprimento 
por parte do Município das 
determinações constitucionais 
e legais para a aplicação de 
recursos vinculados, tais 
como Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino, 
bem como, os limites 
estipulados pela Lei 
Complementar 101/00 – LRF. 
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DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS 398

 

LIMITES LEGAIS 405
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11 
Análise dos Créditos Inscritos 
em Dívida Ativa, sua 
composição, evolução e 
arrecadação 

Trata do acompanhamento da 
evolução do endividamento 
municipal, em relação aos 
exercícios anteriores, bem 
como verifica, no que 
concerne à dívida pública, o 
cumprimento das metas 
estabelecidas na LDO e dos 
limites fixados na LRF 
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CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 425

 

DO ENDIVIDAMENTO 436
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Verificação do atendimento 
das recomendações efetuadas 
por esta Corte deContas 
quando da análise das Contas 
de Gestão do Exercício de 
2002. 

Apresentação das 
Recomendações e 
Considerações a respeito da 
presente Prestação de Contas 
de Gestão; 
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ANTERIOR 453
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111...   CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
Esta Coordenadoria, em cumprimento ao disposto no inciso I do parágrafo 4º do artigo 1º da Deliberação 
142/2002, efetuou a presente análise em face das demonstrações contábeis relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2003, publicadas no D.O.RIO de 07/04/2004 – Suplemento Especial. 

111...111   RESPONSÁVEL PELA GESTÃO 

A gestão do exercício de 2003 foi exercida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito CESAR EPITÁCIO MAIA, 
que ocupou o cargo no Município do Rio de Janeiro, durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro 
de 2003. 

111...222   DOCUMENTAÇÃO 

A Prestação de Contas está constituída pelos seguintes documentos: 

 Ofício GBP nº 79/GBP, de 06 de abril de 2004, do Excelentíssimo Senhor Prefeito ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro; 

 Certificado de Auditoria nº 001/2004 PLENO emitido pela Auditoria Geral da Controladoria Geral do 
Município do Rio de Janeiro; 

 Relatório do desempenho da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro frente à Lei de 
Responsabilidade Fiscal – 3º Quadrimestre de 2003, elaborado pelo Controlador Geral do Município; 

 Quadros Demonstrativos Complementares, previstos na Lei Federal nº 4.320/64 e na Lei Municipal nº 
207/80 - Código de Administração Financeira do Município do Rio de Janeiro (C.A.F.), ratificada pela 
Lei Complementar nº 01/90; 

 Relatórios da Lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; e 

 Relatório de Esclarecimentos das Recomendações do TCMRJ constantes do relatório e do Parecer 
Prévio Favorável à Aprovação das Contas de 2002 

As contas apresentadas abrangem a Administração Direta e a Administração Indireta. 
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111...333   ESTRUTURA MUNICIPAL 

Em 31/12/2003, a estrutura da Administração Municipal estava constituída pela Câmara de Vereadores 
(CMRJ), Tribunal de Contas (TCMRJ), Gabinete do Prefeito (GBP), Controladoria Geral (CGM), 
Procuradoria Geral (PGM), 22 Secretarias, 11 Fundos Especiais, 5 Autarquias, 9 Fundações, 8 Empresas 
Públicas e 4 Sociedades de Economia Mista conforme relação abaixo: 
Secretarias 
Secretaria Especial da Terceira Idade - SETI 

Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos – SEAE 

Secretaria Especial de Comunicação Social - SECS 

Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – SEDECT 

Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química – SEPDQ 

Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais - SEPDA 

Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa - SEPROP 

Secretaria Especial de Turismo - SETUR 

Secretaria Municipal de Administração - SMA 

Secretaria Municipal das Culturas - SMC 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS 

Secretaria Municipal de Educação - SME 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL 

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF 

Secretaria Municipal de Governo - SMG 

Secretaria Municipal de Habitação - SMH 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS 

Secretaria Municipal do Trabalho e Renda - SMTBr 

Secretaria Municipal de Transportes - SMTR 

Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU 
Fundos Especiais 
Fundo de Conservação Ambiental  - FCA 

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF 

Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO 

Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI 

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU 

Fundo Municipal de Habitação - FMH 

Fundo Municipal de Saúde - FMS 

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA 
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Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município - FOE/PGM 
Autarquias 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO 

Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO 

Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE 

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP 

Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU 
Empresas Públicas 
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP 

Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ 

Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME 

Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE 

Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO 

Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO 

Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE 

Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL 
Sociedades de Economia Mista 
RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro 

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB 

Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR 
Fundações 
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS 

Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO 

Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIOZOO 

Fundação João Goulart - FJG 

Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula - FUNLAR 

Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ 

Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro 

Fundação Rio – F RIO 

Fundação Rio Esportes – FRE 
 

111...444   DA APRESENTAÇÃO DOS BALANÇOS 

Os Balanços previstos no parágrafo 1º do art. 41 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, aprovado 
pela Deliberação nº 34/93, 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, sem prejuízo da apresentação de suas Prestações de Contas Anuais; 

 Balanços Gerais Consolidados Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, contemplando a 
Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 
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111...555   LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

Em cumprimento à Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 - LRF, a presente prestação de contas de 
gestão apresenta os demonstrativos exigidos nos arts. 52, 53, 55 e 72, onde foi contemplada toda a 
Administração Direta, Indireta, inclusive as Empresas Estatais Dependentes1. 

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária e os Relatórios de Gestão Fiscal do Executivo e o 
Consolidado do Município do Rio de Janeiro foram objeto de publicação no D.O.RIO, de 07/04/2004, 
através das Resoluções da Controladoria Geral do Município nº 523, 524 e 525 todas de 30/03/2004. Os 
demonstrativos foram divulgados via INTERNET, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar nº 101. 

Embora tenham sido apresentados os anexos integrantes do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, não integraram as referidas Contas, assim como nas de 
2001 e 2002 - vide comentários do item 13, conforme disposto no parágrafo único do art. 7º da Deliberação 
TCM nº 134/00, os documentos a seguir apresentados: 

 os demonstrativos dos resultados alcançados pelas medidas adotadas na forma do art. 13 da Lei 
Complementar n.º 101/00; e 

 o relatório dos projetos concluídos e em conclusão, contendo identificação, data de início, data de 
conclusão, quando couber, e percentual de realização física, nos termos do disposto no parágrafo 
único do art. 45 da Lei Complementar n.º 101/00. 

Os demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal serão analisados nos itens referentes aos 
seus respectivos conteúdos. 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária ITEM 
Anexo I Balanço Orçamentário 6.1.3
Anexo II Demonstrativo da Execução das Despesas por Função / Subfunção 8.1
Anexo III Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 7.6
Anexo V Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores 

Públicos 
4.3.2.1

Anexo VI Demonstrativo do Resultado Nominal 12.3.1.2
Anexo VII Demonstrativo do Resultado Primário 12.3.1.1
Anexo IX Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 6.4.1
Anexo X Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 10.1
Anexo XI Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 6.4.2
Anexo XIII Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 

Públicos 
4.3.2.2

Anexo XIV Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos 6.4.3
Anexo XVI Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde 10.2

Relatório de Gestão Fiscal ITEM 
Anexo I Demonstrativo da Despesa com Pessoal 10.4
Anexo II Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida 10.5
Anexo III Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 10.6
Anexo IV Demonstrativo das Operações de Crédito 10.7
Anexo V Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa 10.9
Anexo VI Demonstrativo dos Restos a Pagar 10.9
Anexo VII Demonstrativo da Despesa com Serviços de Terceiros 10.10

                                                      
1  Portaria STN nº 589/2001,art. 2º, II - empresa estatal dependente: empresa controlada pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município, 

que tenha, no exercício anterior, recebido recursos financeiros de seu controlador, destinados ao pagamento de despesas com pessoal, de custeio em 

geral ou de capital, excluídos, neste último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária, e tenha, no exercício corrente, autorização 

orçamentária para recebimento de recursos financeiros com idêntica finalidade; 
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111...666   CERTIFICADO DE AUDITORIA 

O Certificado de Auditoria nº 001/2004, emitido na Modalidade PLENO, ressalta que o escopo da verificação 
limitou-se ao Poder Executivo e certifica que: 

 Não foram contratadas novas operações de crédito no exercício de 2002 – art. 32, § 1º, V – LRF; 

 Não houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita no exercício de 2003 – 
arts. 32 a 38 – LRF; 

 As receitas realizadas com operações de crédito, relativas a contratos anteriores a 2001, tiveram a 
participação de 1,52% na receita corrente líquida - RCL, enquadrando-se dentro do limite de 16% 
imposto pelo art. 7º, inciso I, da Resolução do Senado Federal nº 43, de 21 de dezembro de 2001; 

 As receitas realizadas com operações de crédito não superaram as despesas de capital no exercício 
de 2003, excluídos os incentivos fiscais, conforme previsto no artigo 32, §3º, inciso I; 

 A dívida consolidada líquida alcançou 77,33% da RCL, respeitando o limite de 120% imposto pelo art. 
3º, inciso II, da Resolução do Senado nº 40, de 20 de dezembro de 2001; 

 O comprometimento com juros, amortizações e encargos da dívida foi de 10,74.% da RCL, portanto, 
inferior ao teto de 11,50% determinado pelo inciso II do art. 7º da Resolução do Senado nº 43; 

 O total das despesas de capital superou o montante obtido com as receitas de capital, em cada 
instituição, onde se verificou a alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público, salvo o 
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI, cujos recursos de 
alienação de bens foram destinados ao regime de Previdência dos Servidores Municipais, com 
previsão na Lei Orçamentária, nos termos do art. 44 da LRF; 

 A despesa total com pessoal do Executivo foi equivalente a 50,11% da RCL, cumprindo o limite de 
54% determinado pelo art. 20, inciso III da LRF; assim como não ultrapassou, em percentual da RCL, 
a despesa do exercício anterior, acrescida de 10% - art. 71 – LRF; e 

 A despesa com serviços de terceiros, no exercício de 2003, em relação à RCL, apresentou uma 
participação de 22,46%, não excedendo, assim, o percentual de 27,53% incorrido no exercício de 
1999 em conformidade com o disposto no art. 72 da LRF.  

111...777   LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2003 foram instituídas pela Lei nº 3.426 de 26 de julho de 
2002. Cabe ressaltar que as datas de aprovação das referidas leis excederam o prazo determinado no art. 
35 da ADCT da Constituição da República Federativa do Brasil Federal. 

Quanto ao conteúdo, verificou-se que a Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentou as metas e prioridades 
da Administração Pública Municipal para 2003. 

Com relação ao anexo de riscos fiscais (§3º do art. 4º da LRF), verificou-se que está em consonância com 
as determinações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo determinada, no caso de 
concretização dos riscos fiscais, estimados em 70,5 milhões de reais, a utilização dos recursos da reserva 
de contingência, fixados em R$ 155.610.811,00 para o exercício de 2003. 
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O anexo de metas fiscais (§1º do art. 4º da LRF) apresentou todas as exigências impostas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, determinada no inciso §2º do art. 4º da referida Lei. 

111...888   LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

111...888...111   LEI Nº 3.485/2002 (LEI ORÇAMENTÁRIA) 
A Lei nº 3.426 de 26/07/2002, que estabeleceu as Diretrizes Orçamentárias para 2003, orientou a 
elaboração da proposta da Administração Pública Municipal, consubstanciada na Lei nº 3.485 de 
26/12/2002, que em Orçamento Único (Administração Direta e Indireta) estimou a Receita e fixou a 
Despesa em R$ 8.403.839.056,00. Deste total, R$ 7.536.184.249,00 tem como origem Recursos do 
Tesouro e R$ 867.654.807,00, recursos de Outras Fontes. Do valor do Orçamento da Despesa, o montante 
de R$ 5.231.599.127,00 foi destinado ao Orçamento Fiscal e R$ 3.172.239.929,00 para Seguridade Social.  

A referida lei foi sancionada em 27/12/2002, portanto, dentro do prazo determinado no inciso III do 
parágrafo único do art. 258 da Lei Orgânica Municipal, alterado pela Emenda Constitucional  nº 12, de 04 de 
julho de 2002. 

A Lei Orçamentária, em seu artigo 8º, autorizou o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares 
em até 15% dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Destaca-se também a autorização, referida no 
art 7º, que possibilitou ao Poder Executivo realizar transposições, remanejamentos e transferências de 
saldos de dotações e  programas de trabalho em virtude de alteração da estrutura organizacional ou da 
competência legal de organismo da administração direta, indireta ou fundacional. Cabe ressaltar que essas 
autorizações não ferem o principio da exclusividade da lei orçamentária por ser tratar de matéria de cunho 
orçamentário como previsto no § 8º do art. 165 e inciso VI do art. 167 da Constituição Federal. 

Conforme disposto no art. 13, a Lei Orçamentária fixou em R$ 900.000,00 o valor máximo a ser captado 
pelo Projeto Pró-Educação (Lei nº 2.923/1999). Cumpre informar que este projeto visa à obtenção de 
benefícios para as unidades escolares através do custeio ou execução direta de obras em geral ou 
aquisição de equipamentos e execução de serviços realizados por pessoas jurídicas contribuintes 
municipais, que poderão, como contrapartida, amortizar o pagamento de tributos e realizar divulgação 
publicitária.  

A Lei Orçamentária fixou em seu artigo 12 como incentivo à cultura, o limite máximo de 1% da arrecadação 
com Imposto Sobre Serviço. Ressalte-se, entretanto, que a lei que regulamenta a matéria (Lei nº 
1.940/1992) determina que, além do limite máximo, seja fixado na lei orçamentária, também, o limite 
mínimo. O Município ao não estabelecer o limite mínimo, além de deixar de cumprir uma exigência legal, 
possibilita que nenhum ou quase nenhum recurso seja destinado como incentivo à cultura. Este ponto está 
sendo aprofundado no subitem 10.3. 

111...888...222   PROJETO DE LEI 1.036/2002 
O referido projeto foi enviado à Câmara Municipal em 30/09/2002, portanto, dentro do prazo determinado no 
inciso III do parágrafo único do art. 258 da Lei Orgânica Municipal. 

Com relação à estrutura da proposta orçamentária (Projeto de Lei 1.036/2002) que resultou na Lei 
Orçamentária para 2003, verificou-se que a mesma foi elaborada de acordo com as determinações da Lei 
3.426 de 26/07/2002 (Lei de Diretrizes Orçamentárias). 
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Quanto às exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei orçamentária não 
apresentou em anexo o demonstrativo exigido pelo art. 5º, inciso I, da LRF.  

Art.5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 

(...) 

I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da proposta dos orçamentos com os 
objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art 4º (Anexo de Metas Fiscais). 

111...999   ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

O art. 255 da Lei Orgânica Municipal estabelece a forma do envolvimento da população na elaboração do 
orçamento, e de suas prioridades, inscrevendo as políticas e metas sociais consideradas prioritárias. 

A Lei nº 3.426, de 26/07/2002, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2003, estabeleceu em 
seu art. 322, parágrafo único, o percentual de cinco por cento do somatório das estimativas da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5° do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal 
para programas de trabalho decorrentes do processo de orçamento participativo que devem constar da 
proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2003. 

Foi observado inexistir na Prestação de Contas do Prefeito de 2003 detalhamentos sobre a execução do 
orçamento participativo. 

                                                      
2  Art. 32. 

Parágrafo único. Da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2002, a ser enviada à Câmara Municipal, constarão dotações específicas em 

programas de trabalho referenciadas e decorrentes do processo de orçamento participativo, equivalentes a cinco por cento do somatório das estimativas 

da receita tributária e das transferências previstas no § 5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal.  
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222...   ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

222...111   GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

222...111...111   PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA 
A tabela abaixo evidencia o orçamento inicial da Administração Direta para o exercício de 2003, conforme a 
Lei nº 3.485 de 26 de dezembro de 2002, que estimou a Receita Orçamentária e fixou a Despesa 
Orçamentária, os acréscimos e os cancelamentos ocorridos no decorrer do exercício, a dotação atual, bem 
como os repasses ocorridos: 

Nome Órgão Dotação Inicial Alteração para Mais Alteração para Menos Dotação Atual 
CMRJ 179.060.777,00 17.139.456,00 (19.874.854,00) 176.325.379,00
CGM 19.177.720,00 3.417.318,00 (5.865.558,00) 16.729.480,00
Encargos Gerais  1.952.920.183,00 450.066.684,00 (290.142.737,93) 2.112.844.129,07 
GBP 44.753.854,00 31.623.638,00 (30.864.456,64) 45.513.035,36
PGM 36.300.966,00 7.252.127,00 (1.626.707,00) 41.926.386,00
Reserva Contingência 155.610.811,00             - (155.610.810,62) 0,38
SETI 2.551.234,00 433.500,00 (700.115,00) 2.284.619,00
SEAE 5.864.440,00 731.800,00 (853.024,00) 5.743.216,00
SECS          - 1.978.456,64 (255.413,00) 1.723.043,64
SEDECT 3.724.198,00 486.750,00 (2.789.453,62) 1.421.494,38
SEPDQ 3.044.779,00 343.575,00 (232.771,52) 3.155.582,48
SEPE 477.959,00 472.500,00               - 950.459,00
SEPDA 5.663.262,00 463.270,00 (781.529,00) 5.345.003,00
SETUR 460.666,00 739.036,00 (557.400,00) 642.302,00 
SMC 41.206.004,00 59.097.518,00 (55.242.840,00) 45.060.682,00
SMA 24.745.230,00 20.220.001,00 (5.413.500,00) 39.551.731,00
SMDS 183.428.675,00 38.776.393,00 (63.657.582,00) 158.547.486,00
SME 1.175.267.469,00 246.782.131,75 (118.936.018,83) 1.303.113.581,92 
SMEL 118.687.397,00 73.662.880,00 (49.313.238,00) 143.037.039,00
SMF 110.658.748,00 22.394.804,00 (27.543.968,00) 105.509.584,00
SMG 22.945.358,00 8.265.478,00 (6.504.835,00) 24.706.001,00
SMH 185.051.165,00 79.294.615,87 (47.838.121,62) 216.507.659,25
SMAC 66.819.058,00 27.908.764,08 (17.772.522,62) 76.955.299,46
SMO 202.889.789,00 97.152.332,00 (66.218.095,62) 233.824.025,38
SMS 1.385.775.062,00 376.171.507,47 (262.601.399,47) 1.499.345.170,00
SMTR 28.894.545,00 15.867.576,39 (14.164.356,07) 30.597.765,32
SMU 19.500.341,00 6.186.708,16 (5.953.476,00) 19.733.573,16
SMTB 20.252.471,00 11.279.608,54 (6.887.328,64) 24.644.750,90
TCMRJ 66.497.000,00  835.000,00 (4.738.000,00) 62.594.000,00
Total da Adm. Direta 6.062.229.161,00 1.599.043.428,90 (1.262.940.112,20) 6.398.332.477,70

Repasses 1.473.955.088,00 490.191.956,37 (149.806.418,74) 1.814.340.625,63
Total Geral 7.536.184.249,00 2.089.235.385,27 (1.412.746.530,94) 8.212.673.103,33

Os Repasses (transferências da Administração Direta para a Administração Indireta) informados pela 
Contadoria, em alguns casos não coincidem com o valor recebido pelas entidades da Administração 
Indireta.  
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222...111...222   DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS 
A Lei Municipal de Orçamento (Lei 3.485/02), em seu art. 8º, autorizou a abertura de créditos adicionais 
suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) para transposição, remanejamento ou transferência 
de recursos, criando, se necessário, elementos de despesa, com a finalidade de suprir insuficiências dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação 
parcial ou total de dotações, incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício 
anterior, efetivamente apurados em balanço e excesso de arrecadação, em bases constantes.  

Durante o exercício de 2003, foram abertos Créditos Adicionais Suplementares para a Administração Direta, 
incluindo os Repasses, no valor de R$ 2.089.235.385,27 e cancelados no montante de 
R$ 1.412.746.530,94, representando um acréscimo efetivo de cerca de 8,97%. 

Os acréscimos ao Orçamento da Administração Direta em 2003 foram oriundos dos seguintes recursos: 
R$

 Inc iso I - S uperávit F inanceiro 430.067.246,09
 Inc iso II - E xc es so de A rrecadaç ão 15.937.055,36
 Inc iso III - Créditos  E s pec iais  33.000,00
 Inc iso V  - Incorporaç ão de Rec ursos  230.451.552,88

 TOTAL 676.488.854,33
Fo n t e: Balan cet e A d. D iret a  - D ez/2 0 0 3

Acré scim os a o Orça m e nto – Le i 207/80 (a rt.112)

 
 

222...111...333   DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 
Os resultados apurados na Execução Orçamentária, no tocante aos Recursos do Tesouro, para a Receita e 
Despesa, depois de eliminadas as duplicidades de lançamentos, foram os seguintes: 

Arrecadação x Realização 
 R$ 

Receitas Realizadas 5.931.770.945,23
(-) Despesas Realizadas 4.913.291.226,42
(-) Repasses Realizados 1.687.948.122,64
Déficit Orçamentário da Execução (669.468.403,83)

A seguir, é apresentada a evolução do superávit/déficit orçamentário de 1999 a 2003, ressaltando que, de 
1999 a 2002, os valores foram corrigidos com base no IPCA-E médio do período, mantendo-se constantes 
os valores de 2003. 
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A seguir são efetuadas comparações entre as receitas e despesas da Administração Direta no exercício de 
2003, conforme demonstrado: 

Previsão x Fixação 
 R$ 

Receitas Previstas 7.536.184.249,00
(-) Despesas Fixadas 6.398.332.477,32
(-) Repasses Fixados 1.814.340.625,63
(-) Reserva de Contingência Fixada 0,38
Déficit Orçamentário da Previsão (676.488.854,33)

 

 R$ 
Despesas Fixadas 6.398.332.477,32
Repasses Fixados 1.814.340.625,63
Reserva de Contingência Fixada 0,38
(-) Despesas Realizadas 4.913.291.226,42
(-) Repasses Realizados 1.687.948.122,64

Economia Orçamentária  1.611.433.754,27

 

 R$ 
Receitas Previstas 7.536.184.249,00
(-) Receitas Arrecadadas 5.931.770.945,23

Déficit de Arrecadação (1.604.413.303,77)

Cabe ressaltar que no Balanço Orçamentário da Administração Direta, o quadro da Previsão x Fixação não 
contempla a Reserva de Contingência Fixada, evidenciando, então, o Déficit Orçamentário da Previsão 
como R$ 676.488.853,95. 

222...111...444   DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 
As receitas da Administração Direta alcançaram R$ 5.931.770.945,23, sendo que as receitas correntes 
totalizaram R$ 5.600.300.005,26, que correspondem a 94,41% do total arrecadado, enquanto as de capital 
totalizaram R$ 331.470.939,97, 5,59% do total. 
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As Receitas da Administração Direta se concentraram, principalmente, nas Transferências Correntes e nas 
Receitas Tributárias, conforme demonstrado a seguir: 

Transferências Correntes 2.626.032.128,50
Cota-Parte do ICMS 978.530.848,40
Transferências do FNS 551.847.247,22
Transferências dos Recursos do FUNDEF 501.430.476,05
Outras Transferências Correntes 339.060.072,45
Cota-Parte do IPVA 226.900.236,92
IRRF 189.368.207,71
(-) Deduções (161.104.960,25)

 

Receitas Tributárias 2.329.485.193,55
ISS 1.170.703.546,08
IPTU 820.151.599,96
ITBI 172.956.821,48
Taxas pela Prestação de Serviços 134.286.981,92
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 31.386.244,11

222...111...555   DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA 
Os gastos correntes somaram R$ 3.995.760.632,72, enquanto os de capital atingiram R$ 917.530.593,70, 
representando, respectivamente, 81,33% e 18,67% do total das despesas empenhadas (exceto repasses).  

Os Repasses no exercício de 2003, no valor de R$ 1.687.948.122,64, não estão segregados em Correntes 
e de Capital, impossibilitando a real avaliação da evolução das Despesas Correntes e das Despesas de 
Capital, tendo o mesmo ocorrido no exercício de 2002. 
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As despesas, por Categorias e Grupos de Natureza de Despesa, no exercício de 2003, assim se 
apresentaram: 

 Despesa Realizada 
Despesas Correntes 3.995.760.632,72 
Pessoal e Encargos Sociais 2.119.210.844,80 
Juros e Encargos da Dívida 428.925.618,36 
Outras Despesas Correntes 1.447.624.169,56 
Despesas de Capital 917.530.593,70 
Investimentos 508.048.389,38 
Inversões Financeiras 208.519.218,33 
Amortizações da Dívida 200.962.985,99 
Total 4.913.291.226,42 

As Despesas Correntes representaram o maior volume de gastos do governo, com destaque para os gastos 
com pessoal, representando 43,13% do total das despesas realizadas. 

222...111...555...111   DESPESAS CORRENTES 

Em termos percentuais, as despesas correntes da Administração Direta ficaram assim distribuídas: 

Despesas Correntes

Juros e 
Encargos da 

Dívida
10,7%

Outras 
Despesas 
Correntes

36,2%

Pessoal e 
Encargos 
Sociais
53,0%

 

Pode-se observar que 53% das Despesas Correntes da Administração Direta se referem a Pessoal e 
Encargos Sociais. 
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222...111...555...222   DESPESAS DE CAPITAL 

Em termos percentuais, as despesas de capital da Administração Direta em 2003 ficaram assim 
distribuídas: 

Despesas de CapitalAmortização da 
Dívida
21,9%

Inversões 
Financeiras

22,7%

Investimentos
55,4%

 

Observa-se que 55,37% das Despesas de Capital da Administração Direta se referem a Investimentos. 

Os Investimentos estão distribuídos entre os Órgãos da Administração Direta, da seguinte forma (ordem 
decrescente): 

Órgão Investimentos 
Secretaria Municipal de Habitação  162.442.732,79 
Secretaria Municipal de Educação    83.672.410,75 
Secretaria Municipal de Saúde    78.263.558,90 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos    68.526.933,06 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer    52.562.129,97 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente    22.669.586,10 
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda    13.816.337,49 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social      8.884.746,62 
Secretaria Municipal das Culturas        4.185.264,11 
Secretaria Municipal de Transportes      3.861.658,98 
Secretaria Municipal de Fazenda      3.801.701,61 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro      1.711.169,82 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro      1.065.097,93 
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro      1.051.676,06 
Secretaria Municipal de Urbanismo         458.840,99 
Secretaria Municipal de Governo         413.110,28 
Gabinete do Prefeito         343.705,11 
Secretaria Especial de Prevenção a dependência Química         110.168,90 
Controladoria Geral do Município          57.431,64 
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais          50.816,30 
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia         38.873,97 
Secretaria Especial de Comunicação Social          34.077,00 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos          15.065,00 
Secretaria Especial da Terceira Idade            7.330,00 
Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa            3.966,00 
Encargos Gerais do Município - 
Secretaria Municipal de Administração - 

Total Global  508.048.389,38 

No gráfico a seguir, é demonstrada a evolução dos investimentos da Administração Direta de 1999 a 2003, 
lembrando que os valores de 2003 foram mantidos fixos e os dos anos anteriores foram atualizados com 
base no IPCA-E médio do período. 
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222...111...666   DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO 
As despesas por Órgãos de governo, em ordem decrescente, com os respectivos percentuais em relação 
ao total realizado, estão destacadas a seguir: 

Órgão Despesas % 
Secretaria Municipal de Saúde 1.411.763.476,19 21,39%
Secretaria Municipal de Educação 1.196.685.000,38 18,13%
Encargos Gerais do Município 1.125.106.452,53 17,04%
Secretaria Municipal de Habitação    174.916.806,88 2,65%
Câmara Municipal do Rio de Janeiro    172.348.203,61 2,61%
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos    158.692.029,13 2,40%
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social    117.809.061,66 1,78%
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer    100.667.793,18 1,52%
Secretaria Municipal de Fazenda      94.276.861,65 1,43%
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro      61.043.621,54 0,92%
Secretaria Municipal de Meio Ambiente      40.523.558,17 0,61%
Secretaria Municipal de Administração      38.709.597,21 0,59%
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro      37.956.428,07 0,57%
Gabinete do Prefeito      37.725.183,51 0,57%
Secretaria Municipal das Culturas        29.697.849,02 0,45%
Secretaria Municipal de Transportes      26.818.725,34 0,41%
Secretaria Municipal de Governo      24.188.543,38 0,37%
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda      22.456.605,66 0,34%
Secretaria Municipal de Urbanismo      18.788.882,08 0,28%
Controladoria Geral do Município      14.838.739,87 0,22%
Secretaria Especial de Comunicação Social        1.566.215,46 0,02%
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos        1.455.033,10 0,02%
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais                                      1.410.807,99 0,02%
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia           946.071,91 0,01%
Secretaria Especial de Prevenção a dependência Química           875.202,88 0,01%
Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa           856.537,22 0,01%
Secretaria Especial da Terceira Idade           596.124,42 0,01%
Secretaria Especial de Turismo           571.814,38 0,01%
Reserva de Contingência                        - 0,00%
Total  4.913.291.226,42 74,43%
Repasses 1.687.948.122,64 25,57%
Total Global 6.601.239.349,06 100,00%
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As despesas da Administração Direta se concentraram, principalmente, nos Repasses, na SMS, na SME e 
nos Encargos Gerais3. 

O quadro a seguir, mostra o confronto entre a previsão atualizada e a realização das despesas por órgão de 
governo: 

Órgão Dotação Atual Despesa Realizada % 
SMG       24.706.001,00           24.188.543,38  97,91%
SMA       39.551.731,00           38.709.597,21  97,87%
CMRJ     176.325.379,00          172.348.203,61  97,74%
TCMRJ       62.594.000,00           61.043.621,54  97,52%
SMU       19.733.573,16           18.788.882,08  95,21%
SMS  1.499.345.170,00       1.411.763.476,19  94,16%
SME  1.303.113.581,92       1.196.685.000,38  91,83%
SMTB       24.644.750,90           22.456.605,66  91,12%
SECS         1.723.043,64             1.566.215,46  90,90%
PGM       41.926.386,00           37.956.428,07  90,53%
SEPROP           950.459,00                856.537,22  90,12%
SMF     105.509.584,00           94.276.861,65  89,35%
SETUR           642.302,00                571.814,38  89,03%
CGM       16.729.480,00           14.838.739,87  88,70%
SMTR       30.597.765,32           26.818.725,34  87,65%
GBP       45.513.035,36           37.725.183,51  82,89%
SMH     216.507.659,25          174.916.806,88  80,79%
SMDS     158.547.486,00          117.809.061,66  74,31%
SMEL     143.037.039,00          100.667.793,18  70,38%
SMO     233.824.025,38          158.692.029,13  67,87%
SEDECT         1.421.494,38                946.071,91  66,55%
SMC         45.060.682,00           29.697.849,02  65,91%
Encargos Gerais  2.112.844.129,07       1.125.106.452,53  53,25%
SMAC       76.955.299,46           40.523.558,17  52,66%
SEPDQ         3.155.582,48                875.202,88  27,74%
SEPDA                                       5.345.003,00             1.410.807,99  26,39%

                                                      
3São constituídos basicamente, de despesas na função Encargos Especiais, correspondendo aos gastos com amortizações, juros e serviços da dívida, 

precatórios e despesas judiciais, bem como, despesas correntes para a manutenção da estruturas administrativas correlatas a tais despesas. 
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Órgão Dotação Atual Despesa Realizada % 
SETI         2.284.619,00                596.124,42  26,09%
SEAE         5.743.216,00             1.455.033,10  25,33%
Reserva de Contingência                     0,38                             -    0,00%
Total  6.398.332.477,70     4.913.291.226,42 76,79%
Repasses 1.814.340.625,63     1.687.948.122,64 93,03%
Total Global  8.212.673.103,33     6.601.239.349,06 80,38%

A análise da evolução da despesa dos Órgãos municipais nos últimos 5 (cinco) anos considerou os valores 
de 2003 fixos, atualizando-se os dos anos anteriores com base no IPCA-E médio do período, medido pelo 
IBGE, a fim de tornar os dados passíveis de comparação ao longo do período 1999-2003. 

Ór gãos 1999 2000 2001 2002 2003
V ariação %  
(2002/2003)

V ariação %  
(1999/2003)

SMTBr 11.697.822,03       9.687.712,05         3.107.354,16         6.384.496,05         22.456.605,66       251,74% 91,97%
SEA E 1.115.483,39         919.629,88            544.962,59            1.000.772,05         1.455.033,10         45,39% 30,44%
Encargos  Gerais 1.849.683.033,84  705.366.438,90     658.344.743,35     1.076.005.631,85  1.125.106.452,53  4,56% -39,17%
SMH 205.989.802,92     212.792.268,91     154.158.913,46     235.849.480,77     174.916.806,88     -25,84% -15,08%
SMEL 63.270.182,61       76.000.685,79       45.394.680,99       69.395.104,46       100.667.793,18     45,06% 59,11%
SME 804.616.851,13     858.068.741,42     885.710.735,63     1.171.478.250,59  1.196.685.000,38  2,15% 48,73%
SMA C 39.074.405,90       61.980.615,94       68.345.137,40       89.789.090,45       40.523.558,17       -54,87% 3,71%
SEPROP 568.332,67            472.402,88            457.745,03            572.181,17            856.537,22            49,70% 50,71%
SMS 967.614.605,77     1.153.474.296,87  1.138.764.946,20  1.413.563.073,84  1.411.763.476,19  -0,13% 45,90%
SMG 16.564.783,76       16.919.252,23       16.873.502,62       20.714.179,56       24.188.543,38       16,77% 46,02%
CMRJ 197.324.456,15     163.636.367,74     160.900.772,25     183.031.929,29     172.348.203,61     -5,84% -12,66%
CGM 18.618.811,98       19.235.242,12       16.050.036,06       18.172.822,78       14.838.739,87       -18,35% -20,30%
SETUR 309.141,69            256.862,53            401.566,94            452.370,44            571.814,38            26,40% 84,97%
TCMRJ 58.686.980,07       54.533.178,72       53.793.497,02       55.717.074,94       61.043.621,54       9,56% 4,02%
SMF 112.563.120,83     112.462.846,50     103.413.853,93     105.284.690,30     94.276.861,65       -10,46% -16,25%
SMO 370.076.593,22     349.231.540,84     261.436.356,02     223.472.552,24     158.692.029,13     -28,99% -57,12%
SMU 54.750.200,70       38.173.917,75       20.273.065,05       17.011.502,64       18.788.882,08       10,45% -65,68%
PGM 47.508.748,07       50.529.424,12       50.946.678,36       39.255.117,16       37.956.428,07       -3,31% -20,11%
SEDECT 3.312.511,14         2.357.220,06         1.768.852,29         1.326.317,39         946.071,91            -28,67% -71,44%
SMDS 113.749.285,35     128.019.397,16     127.816.295,88     85.811.752,51       117.809.061,66     37,29% 3,57%
SMTR 6.615.248,66         744.055,84            47.559.042,96       28.475.132,84       26.818.725,34       -5,82% 305,41%
SMC 106.710.072,29     112.385.159,99     106.144.236,72     35.948.264,82       29.697.849,02       -17,39% -72,17%
GBP 626.225.453,33     610.733.346,49     595.637.564,01     45.138.456,97       37.725.183,51       -16,42% -93,98%
SMA 289.939.952,66     761.601.936,98     838.821.095,73     27.528.778,74       38.709.597,21       40,62% -86,65%
SETI -                        -                        -                        1.247.587,21         596.124,42            -52,22%  -
SEPDQ -                        -                        -                        663.707,72            875.202,88            31,87%  -
SEPDA -                        -                        -                        449.890,63            1.410.807,99         213,59%  -
SECS -                        -                        -                        -                        1.566.215,46          -  -

TOTA L 6.010.976.316,85  5.568.953.485,18  5.356.665.634,65  4.953.740.209,41  4.913.291.226,42  -0,82% -18,26%  

Verifica-se que a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda foi a que, em termos percentuais, mais 
aumentou suas despesas (251,74%) no exercício de 2003, seguida da Secretaria Especial de Promoção e 
Defesa dos Animais (213,59%). 

Cabe ressaltar que o aumento das despesas da SMTB se deve, principalmente, ao acréscimo das 
Inversões Financeiras e dos Investimentos. As despesas desta Secretaria estão segregadas nos seguintes 
grupos: 

Grupo V a lor e m pe nha do – R$
Invers ões  Financeiras 5.769.951,14                                
Inves tim entos 13.816.337,49                              
Outras  Des pesas  Correntes 1.223.316,00                                
P es soal e E ncargos  S oc iais 1.647.001,03                                

 TOTAL 22.456.605,66

S e cre ta ria  M unicipa l de  Tra ba lho e  Re nda
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As despesas da SMPDA estão divididas nos seguintes grupos de despesas, conforme demonstrado na 
tabela a seguir: 

Grupo Va lor e m pe nha do – R$
Inves tim entos 50.816,30                                    
Outras  Despesas  Correntes 839.554,94                                  
Pessoal e Encargos  Soc iais 520.436,75                                  

 TOTAL 1.410.807,99

Se cre ta ria  M unicipa l de  Prom oçã o e  De fe sa  dos Anim a is

 

Por outro lado, a Secretaria que mais apresentou redução em suas despesas, em termos percentuais, foi a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (54,87%), logo após vem a Secretaria Especial da Terceira Idade, 
cuja redução ficou em 52,22%. 

222...111...666...111   ÍNDICES DA ABOP - ÓRGÃOS DE GOVERNO 

A ABOP – Associação Brasileira de Orçamento Público, entidade sem fins lucrativos que atua na área 
orçamentária em todo o Brasil há mais de 20 anos, desenvolveu interessantes índices de avaliação de 
aspectos da execução do orçamento. São eles: 

Planejamento, Programação e Despesa (PPD): estabelece o confronto comparativo entre a dotação 
orçamentária inicial e o valor respectivo executado. A avaliação refere-se unicamente ao campo financeiro, 
excluídos os aspectos de natureza física; 

Capacidade Operacional Financeira (COF): estabelece o confronto comparativo entre a dotação 
orçamentária final (após acréscimos e cancelamentos gerados por créditos adicionais) e o valor respectivo 
executado. A avaliação refere-se unicamente ao campo financeiro, excluídos os aspectos de natureza 
física. 

A ABOP estabeleceu os seguintes critérios e conceitos, para os referidos indicadores: 

ÓTIMO Diferença mais ou menos 2,5%. 

BOM Mais ou menos de 2,5% a 5%. 

REGULAR Mais ou menos de 5 a 10%. 

DEFICIENTE Mais ou menos de 10 a 15%. 

ALTAMENTE DEFICIENTE Mais ou menos acima de 15%. 
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Com base nos referidos critérios foi elaborado o seguinte quadro: 

P P D COF P P D COF
CM RJ 3,75% 2,26% B om Ótim o
CGM 22,63% 11,30% A ltam ente Defic iente Defic iente
E GM 42,39% 46,75% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
GB P 15,71% 17,11% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
P GM RJ 4,56% 9,47% B om Regular
Res erva de Contingênc ia 100,00% 100,00% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
S E TI 76,63% 73,91% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
S E A E 75,19% 74,67% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
S E CS - 9,10% * Regular
S E DE CT 74,60% 33,45% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
S E P DQ 71,26% 72,26% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
S E P ROP 79,21% 9,88% A ltam ente Defic iente Regular
S E P DA 75,09% 73,61% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
S E TUR 24,13% 10,97% A ltam ente Defic iente Defic iente
S M C 27,93% 34,09% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
S M A 56,43% 2,13% A ltam ente Defic iente Ótim o
S M DS 35,77% 25,69% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
S M E 1,82% 8,17% Ótim o Regular
S M E L 15,18% 29,62% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
S M F 14,80% 10,65% Defic iente Defic iente
S M G 5,42% 2,09% Regular Ótim o
S M H 5,48% 19,21% Regular A ltam ente Defic iente
S M A C 39,35% 47,34% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
S M O 21,78% 32,13% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
S M S 1,88% 5,84% Ótim o Regular
S M TR 7,18% 12,35% Regular Defic iente
S M U 3,65% 4,79% B om B om
S M TB 10,88% 8,88% Defic iente Regular
TCM RJ 8,20% 2,48% Regular Ótim o

Total G lobal 18,95% 23,21% A ltam ente Defic iente A ltam ente Defic iente
Tota l 18,95% 23,21% Alta m e nte  De ficie nte Alta m e nte  De ficie nte
Re pa sse s 14,52% 6,97% De ficie nte Re gula r
Tota l Globa l 12,41% 19,62% De ficie nte Alta m e nte  De ficie nte
(*) A S ECS  nã o possui dota çã o in icia l

P e rce ntua is Conce itosÓrgã o

Conforme se conclui do anteriormente exposto, em conjunto com o observado nos gráficos a seguir, o 
desempenho dos Órgãos da Prefeitura, considerando os Repasses, dentro dos critérios de avaliação dos 
índices PPD e COF, pode ser resumido como “Deficiente” e “Altamente Deficiente”, respectivamente, tendo 
em vista a grande quantidade de órgãos avaliados sob tais conceitos, indicando que existe uma divergência 
entre a previsão e a realização das Despesas Públicas. 
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222...111...666...222   EVOLUÇÃO DOS INDICADORES – ÓRGÃOS DO GOVERNO 

Em análise ao indicador PPD de 2003, pode-se tecer os seguintes comentários: 

 apenas 5 (cinco) órgãos melhoraram seus desempenhos, com destaque para a SME que melhorou 
seu conceito de “Altamente Deficiente” para “Ótimo”; 

 11 (onze) órgãos tiveram suas avaliações pioradas, sendo que a SMEL teve seu desempenho 
agravado de “Ótimo” para “Altamente Deficiente” e; 

 11 (onze) órgãos se mantiveram estáveis, sendo que 9 (nove) deles continuaram com o conceito de 
“Altamente Deficiente”. 

O quadro a seguir apresenta os indicadores PPD de 2003 em comparação com os obtidos em 2002: 

S M S Defic iente Ótimo

S M E Altamente D efic iente Ótimo

E GM Altamente D efic iente Altamente Defic iente

S M H Ótimo R egular

S M O Altamente D efic iente Altamente Defic iente

CM R J Bom Bom

S M F Regular Defic iente

S M A C Regular Altamente Defic iente

S M D S Regular Altamente Defic iente

S M E L Ótimo Altamente Defic iente

T CM R J Ótimo R egular

GB P Defic iente Altamente Defic iente

P GM R J Regular Bom

S M C Altamente D efic iente Altamente Defic iente

S M T R Altamente D efic iente R egular

S M A Bom Altamente Defic iente

S M G Regular R egular

CGM Defic iente Altamente Defic iente

S M U Ótimo Bom

S M T B Altamente D efic iente Defic iente

S E D E CT Altamente D efic iente Altamente Defic iente

S E T I Altamente D efic iente Altamente Defic iente

S E A E Altamente D efic iente Altamente Defic iente

S E P D Q Altamente D efic iente Altamente Defic iente

S E P R O P Altamente D efic iente Altamente Defic iente

S E T U R Bom Altamente Defic iente

S E P D A Altamente D efic iente Altamente Defic iente

S E CS nd *

T O T A L R e g u la r A lt a me n t e  D e f ic ie n t e

ÓR G ÃO P P D  2 0 0 2 P P D  2 0 0 3

 



Processo:      40/002.032/2004
Data:                        12/04/2004
Fls.: 266              Rubrica:  

          TTTCCCMMMRRRJJJ///SSSCCCEEE///CCCAAADDD   –––   CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAADDDOOORRRIIIAAA   DDDEEE   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRIIIAAA   EEE   DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO  

Prestação de Contas de Gestão 2003 

Com relação ao indicador COF, as análises efetuadas foram as seguintes: 

 09 (nove) órgãos apresentaram melhoria na sua avaliação; 

 04 (quatro) pioraram seus desempenhos; 

 15 (quinze) órgãos se mantiveram estáveis, sendo que 11 (onze) continuaram na condição de 
“Altamente Deficiente” e o TCMRJ sustentou o conceito de “Ótimo”; 

 além do TCMRJ, no exercício de 2003, também a CMRJ, a SMA e a SMG tiveram o conceito “Ótimo”  

S M S Regular Regular
S M E Regular Regular
E G M Altamente Defic iente Altamente Defic iente
S M H Altamente Defic iente Altamente Defic iente
S M O Defic iente Altamente Defic iente
CM R J Bom Ótimo
S M F Regular Defic iente
S M A C Altamente Defic iente Altamente Defic iente
S M D S Altamente Defic iente Altamente Defic iente
S M E L Altamente Defic iente Altamente Defic iente
T CM R J Ótimo Ótimo
G B P Defic iente Altamente Defic iente
P G M R J Defic iente Regular
S M C Altamente Defic iente Altamente Defic iente
S M T R Defic iente Defic iente
S M A Regular Ótimo
S M G Bom Ótimo
CG M Regular Defic iente
S M U Regular Bom
S M T B Altamente Defic iente Regular
S E D E CT Altamente Defic iente Altamente Defic iente
S E T I Altamente Defic iente Altamente Defic iente
S E A E Altamente Defic iente Altamente Defic iente
S E P D Q Altamente Defic iente Altamente Defic iente
S E P R O P Defic iente Regular
S E T U R Altamente Defic iente Defic iente
S E P D A Altamente Defic iente Altamente Defic iente
S E CS Altamente Defic iente Regular
T O T A L A lt a me n t e  D e f ic ie n t e Alta me n te  D e fic ie nte

C O F  2 0 0 3ÓR G ÃO C O F  2 0 0 2
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222...111...777   RESTOS A PAGAR 
Em 2003, os Restos a Pagar da Administração Direta estavam assim representados: 

Despesa Realizada 4.913.291.226,42    
(-) Despesa Liquidada (4.784.207.403,75)  
Restos a Pagar Não Processados 129.083.822,67

Despesa Liquidada 4.784.207.403,75    
(-) Despesa Paga -4.411.459.725,03

Restos a Pagar Processados 372.747.678,72

Administração Direta

Administração Direta

 

Compõem o Passivo Financeiro os Restos a Pagar Processados e os Não Processados da Administração 
Direta referentes aos exercícios de 1997 a 2003, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

R$ R$ R$
Dívida  Flutua nte  - Re cursos do Te souro 213.993.322,94       Dívida  Flutua nte  - Re cursos V incula dos 292.977.659,92 Tota l por Ex e rcício
Re stos a  Pa ga r P roce ssa dos 168.670.795,00       Re stos a  Pa ga r Proce ssa dos 208.348.925,44 377.019.720,44         
E xerc íc io de 1998 78,53                     E xerc íc io de 1998 17.291,25         17.369,78                 
E xerc íc io de 2000 478.725,21             E xerc íc io de 2000 264.595,88        743.321,09                
E xerc íc io de 2001 240.959,57             E xerc íc io de 2001 110.789,19        351.748,76                
E xerc íc io de 2002 1.451.380,34          E xerc íc io de 2002 1.708.221,75     3.159.602,09             
E xerc íc io de 2003 166.499.651,35       E xerc íc io de 2003 206.248.027,37 372.747.678,72         
Re stos a  Pa ga r Nã o P roce ssa dos 45.322.527,94         Re stos a  Pa ga r Nã o Proce ssa dos 84.628.734,48   129.951.262,42         
E xerc íc io de 2002 867.439,75             E xerc íc io de 2002 -                   867.439,75                
E xerc íc io de 2003 44.455.088,19         E xerc íc io de 2003 84.628.734,48   129.083.822,67          

Os Restos a Pagar da Administração Direta, inscritos no exercício de 2003, estavam distribuídos pelos 
Poderes nos seguintes valores: 

R$ m il

P roce ssa dos Nã o P roce ssa dos
Do Ex e rcício Do Ex e rcício

E xecutivo 372.037,00        121.723,00         493.760,00 
Legis lat ivo +  TCM RJ 710,00              7.361,00             8.071,00     
Tota l 372.747,00        129.084,00         501.831,00 

Tota l
Re stos a  P a ga r

Adm inistra çã o Dire ta

 

Em relação ao exercício de 2003, houve uma diminuição em quase 4% dos Restos a Pagar, conforme 
abaixo: 

Re stos a  P a ga r R$
Insc ritos  em  2002 521.832.890,07       
Insc ritos  em  2003 501.831.501,39        

222...222   GESTÃO FINANCEIRA 

O Resultado Orçamentário (déficit) de R$ 669.468.403,83 adicionado ao resultado das operações extra-
orçamentárias (superávit) de R$ 41.031.733,82 proporcionaram um decréscimo nas disponibilidades em de 
R$ 628.436.670,01, conforme demonstrado: 

R$ 
 Disponibilidades no início do exercício 1.142.768.428,44 
 Resultado orçamentário (669.468.403,83)
 Resultado extra-orçamentário 41.031.733,82 
 Disponibilidades no final do exercício 514.331.758,43  
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As Disponibilidades estão segregadas em Disponível e Vinculado, assim discriminadas: 
R$ 

 AT IV O FINANC EIRO DISPONÍV EL  156.126.631,38 
 Saldo s  e m  Po de r  do s  Ór gão s  15.172.628,88 
 Pod e r  L e g is lativo  + TCM RJ 14.014.537,95 
 Câmara Munic ipal do Rio de Janeiro 12.560.519,24 
 Tr ibunal de Contas  do Munic ípio do Rio de Janeiro 1.454.018,71 
 Pod e r  Exe cutivo  1.158.090,93 
 Sec retar ia Munic ipal de Governo 25.313,82 
 Gabinete do Pref eito 60.969,06 
 Controladoria Geral do Munic ípio 4.215,16 
 Sec retar ia Munic ipal de A dminis tração 7.084,90 
 Sec retar ia Munic ipal de Faz enda 14.331,27 
 Sec retar ia Munic ipal de Obras  52.346,53 
 Sec retar ia Munic ipal de Educação 331.006,68 
 Sec retar ia Munic ipal de Des env olv imento Soc ial 72.854,50 
 Sec retar ia Es pec ial de Des envolv imento Ec o, Ciênc ia e Tecnologia 0,00 
 Sec retar ia Munic ipal de Urbanis mo 5.711,45 
 Sec retar ia Munic ipal de Meio A mbiente 11.066,23 
 Sec retar ia Munic ipal de Esportes  e Laz er 0,00 
 Sec retar ia Munic ipal do Trabalho e Renda 4.308,18 
 Sec retar ia Es pec ial de Public idade, Propaganda e Pesquis a 7.414,00 
 Sec retar ia Munic ipal das  Culturas  46.504,29 
 Sec retar ia Munic ipal de Habitação 500.704,99 
 Sec retar ia Es pec ial de A ss untos  Es tratégic os  218,63 
 Sec retar ia Es pec ial de Prev enção à Dependênc ia Química 5.979,74 
 Sec retar ia Es pec ial da Terc eira Idade 0,00 
 Sec retar ia Es pec ial de Promoção e Def es a dos  A nimais  3.137,20 
 Sec retar ia Es pec ial de Comunic aç ão Soc ial 4.924,30 
 Ban co s  e  Cor r e s p ond e n te s  31.130.381,86 
 BA NERJ 14.346,02 
 Banco do Bras il S/A  9.030.386,65 
 Caix a Ec onômic a Federal 636.463,19 
 Banco Crédito Real de Minas  Gerais  513,18 
 Cheques  Emitidos  0,00 
 Rede Banc ár ia 21.447.528,85 
 Numerár ios  em Trâns ito 3.751,01 
 Cheques  em Trâns ito (2.607,04)
 Ap licaçõe s  Finance iras  109.823.620,64 
 BA NERJ 933.206,03 
 Banco do Bras il S/A  99786743,74
 Caix a Ec onômic a Federal 9.103.670,87 
 V alor e s  Ofe re cido s  e m  Garantia 0,00  
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A Administração Direta apresentou como Ativo Financeiro Disponível o valor de R$ 156.126.631,38, 
representando uma queda de R$ 469.665.124,36 em relação a 2002. Essa diminuição se deveu à redução 
das Aplicações Financeiras, que em 2002 somavam a quantia de R$ 588.050.592,23, enquanto que no 
exercício de 2003 equivaliam à monta de R$ 109.823.620,64. 

R$ 
 AT IV O FINANC EIRO V INCUL ADO 358.205.127,05 
 Saldo s  e m  Po de r  do s  Órg ão s  1.574.922,96 
 FUNDEF 320.050,93 
 Fundo Munic ipal de Saúde 1.155.129,15 
 Fundo Munic ipal de A s s is tênc ia Soc ial 0,00 
 Fundo Espec ial da PGM 32.485,18 
 Fundo Munic ipal de Habitaç ão 0,00 
 Sec retar ia Munic ipal de Habitaç ão 67.257,70 
 Ban co s  e  Cor re s p ond e nte s  4.275.462,56 
 Ban co s  c/ Fun dos  Es p e ciais  910.592,24 
 FUNDEF 46.820,66 
 Fundo Munic ipal da Criança e do A dolesc ente 128.315,28 
 Fundo Munic ipal de A s s is tênc ia Soc ial 22.792,80 
 Fundo Munic ipal de Saúde 219.653,25 
 Fundo Espec ial da PGM 44.350,80 
 Fundo Munic ipal de Desenv olv imento Urbano 732,33 
 Fundo Munic ipal de Cons ervação A mbiental 3.943,47 
 Fundo Munic ipal de Habitaç ão 438.696,80 
 FUNDET 5.260,56 
 FMEO 26,29 
 Ban co s  c/ Con vê n ios  Pr o je tos  e  Outras  2.689.773,64 
 Bancos  c / Conv ênios   45.436,87 
 Bancos  c / Projetos  2.545.607,43 
 Outras  Contas  V inc uladas  98.729,34 
 Ban co s  c/ Gu ias  d e  Im por tação  2,13 
 Ban co s  c/ Se g ur id ad e  Social 1.586,77 
 Ban co s  c/ De p ós ito  Ju d icial 562,99 
 Ban co s  c/ De p ós itos  e m  Gar antia e  Re cu rs os  Ad m in is trativo s  672.944,79 
 Ap licaçõe s  Finance iras  352.354.741,53 
Fu ndo s  Es pe ciais 205.599.007,46 
 FUNDEF 78.652.012,37 
 Fundo Munic ipal da Criança e do A dolesc ente 7.689.218,57 
 Fundo Munic ipal de A s s is tênc ia Soc ial 6.891.456,74 
 Fundo Munic ipal de Saúde 48.672.571,79 
 Fundo Espec ial da PGM 25.600.889,80 
 Fundo Munic ipal de Desenv olv imento Urbano 284.671,45 
 Fundo Munic ipal de Cons ervação A mbiental 30.866.993,55 
 Fundo Munic ipal de Habitaç ão 5.895.636,65 
 FUNDET 1.045.556,54 
 Con vê n io s , Pr o je tos  e  Outras  146.755.734,07 
 Convênios  9.910.947,96 
 Projetos  9.603.120,19 
 Outras  Contas  V inc uladas  32.688.689,69 
 Segur idade Soc ial 13.025.178,73 
 Depós ito Judic ial 10.922.905,79 
 Depós itos  em Garantia e Rec ursos  A dminis trativ os  70.604.891,71  

O Ativo Financeiro Vinculado da Administração Direta em 2003, no valor de R$ 358.205.127,05, também 
apresentou uma queda com relação a 2002, que era de R$ 516.976.672,70. Essa redução se deve à 
diminuição do Saldo em Poder dos Órgãos, dos Bancos e Correspondentes e das Aplicações Financeiras. 
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222...333   GESTÃO PATRIMONIAL 

O balanço patrimonial da Administração Direta apresentou um déficit financeiro de R$ 229.356.117,87, 
decorrente da diferença entre o ativo financeiro de R$ 719.178.892,98 e o passivo financeiro de 
R$ 948.535.010,85. De forma resumida, a posição do patrimônio público da Administração Direta, em 31 de 
dezembro de 2003, era a seguinte: 

ATIVO DEZEMBRO/03 PASSIVO DEZEMBRO/03
FINANCEIRO 719.178.892,98          FINANCEIRO 948.535.010,85       
DISPONÍVEL 156.126.631,38          DÍVIDA FLUTUANTE - RECURSOS DO TESOURO 437.482.772,39       
VINCULADO EM C/CBANCÁRIA 358.205.127,05          Restos a Pagar 213.993.322,94       
REALIZÁVEL 204.847.134,55          Notas de Repasse a Pagar 131.429.942,15       

Consignações 11.778.391,70         
Serviço da Dívida a Pagar 16.917.622,17         
Depósitos de Diversas Origens 486.892,82              
Precatórios Judiciais 20.360.795,55         
Contas a Pagar - Indiretas 14.312.313,87         
Despesas a Pagar 27.300.480,70         
Contratos no Exterior 903.010,49              
DÍVIDA FLUTUANTE - RECURSOS VINCULADOS 511.052.238,46       
Restos a Pagar 292.977.659,92       
Notas de Repasse a Pagar 5.293.673,32           
Consignações 1.499,71                  
Depósitos de Diversas Origens 71.729.966,13         
Despesas a Pagar 141.049.439,38       
Seguridade Social -                           
Depósitos Judiciais -                           

PERMANENTE 10.431.011.790,82     PERMANENTE 6.692.088.070,74    
BENS 965.098.991,28          Dívida Fundada Interna 5.919.559.750,94    
CRÉDITOS 9.137.820.208,69       Dívida Fundada Externa 772.528.319,80       
VALORES 328.092.590,85          PATRIMÔNIO 3.509.567.602,21    
COMPENSADO 193.567.244,55          COMPENSADO 193.567.244,55       
TOTAL GERAL 11.343.757.928,35     TOTAL GERAL 11.343.757.928,35   

A seguir, é apresentada evolução da gestão patrimonial da Administração Direta, lembrando que o Ativo 
Real está composto pelo Ativo Financeiro e o Ativo Permanente, enquanto o Passivo Real compõe-se pela 
soma do Passivo Financeiro e Passivo Permanente. O Saldo Patrimonial demonstra a diferença entre o 
Ativo Real e o Passivo Real. Os valores de 1998 a 2002 foram corrigidos pelo IPCA-E médio, mantendo-se 
os de 2003 constantes. 

EVOLUÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL (1999/2003)

(10,0)

(5,0)

-

5,0

10,0

15,0

R$ Bilhões

Ativo Real  9.459.858.653,59  8.182.922.551,67  10.529.688.531,65  11.040.286.045,90  11.150.190.683,80 
 Passivo Real  (6.418.615.075,86)  (6.508.811.616,65)  (7.141.189.320,52)  (8.858.339.177,11)  (7.640.623.081,59)
Saldo Patrimonial  3.041.243.577,73  1.674.110.935,01  3.388.499.211,13  2.181.946.868,79  3.509.567.602,21 

1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: Balanços Gerais
Cálculos: CAD/TCMRJ
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222...333...111   COMPENSADO 
Integrando o Ativo, encontra-se o Compensado, no valor de R$ 193.567.244,55 com igual correspondência 
no Passivo. Observa-se que o mesmo não altera o resultado patrimonial. Na realidade, não representa 
direito efetivo no Ativo, nem obrigação efetiva no Passivo, sendo simples registros de ordem que 
representam Direitos e Obrigações Subsidiários de Terceiros ou Entidades, estando assim constituído: 

Conta Valor - R$
Responsáveis por Adiantamentos/Suprimentos de Fundos 84.456,52                     
Valores e Obrigações Diversas 193.450.472,03            
Bens de Terceiros 32.316,00                     
 Total 193.567.244,55           

Compensado

 

222...333...222   PATRIMÔNIO FINANCEIRO 
O Patrimônio Financeiro, em 31/12/2003, segundo o Balanço Patrimonial, estava representado pelo Ativo 
Financeiro no valor de R$ 719.178.892,98 e pelo Passivo Financeiro no valor de R$ 948.535.010,85. Os 
valores passivos superam os ativos em R$ 229.356.117,87, ou seja, em 31,89%, significando que os 
recursos da Administração Direta no Ativo Financeiro (Disponibilidades e Direitos de Curto Prazo) são 
insuficientes para honrar as dívidas de curto prazo.  

Em 31/12/2003, o Ativo Real (Ativo Financeiro e Ativo Permanente) apresentou o total de 
R$ 11.150.190.683,80, enquanto que o Passivo Real (Passivo Financeiro e Passivo Permanente) totalizou o 
valor de R$ 7.640.623.081,59. 

O Ativo Real Líquido apresenta-se positivo, no montante de R$ 3.509.567.602,21, o que significa haver um 
Ativo Real (conjunto de bens e direitos) suficiente para satisfazer o Passivo Real (conjunto de obrigações). 
Em termos econômicos, a relação entre o Ativo Real e o Passivo Real é de 1,45, significando dizer que para 
cada R$1,00 de obrigações, haverá um R$ 1,45 para satisfazê-las. 
 

222...333...222...111   ATIVO FINANCEIRO 

O Ativo Financeiro, em 31/12/2003, encontra-se representado da seguinte forma: 

R$
ATIVO FINANCEIRO 719.178.892,98

DISPONÍVEL 156.126.631,38
Saldos em Poder de Órgãos 15.172.628,88
Bancos e Correspondentes 31.130.381,86
Aplicações Financeiras 109.823.620,64

VINCULADOS EM C/C BANCÁRIA 358.205.127,05
Saldo em Poder de Órgãos 1.574.922,96
Bancos e Correspondentes 4.275.462,56
Aplicações Financeiras 352.354.741,53

REALIZÁVEL 204.847.134,55
Contas a Receber 204.847.134,55
Fonte: Prestação de Contas 2003  

222...333...222...111...111   Realizável 

As Contas a Receber da Administração Direta representam 28,48% do Ativo Financeiro, sendo que, em 
relação a 2002 (R$ 76.463.477,92), o Realizável teve um aumento de 167,90%, conforme demonstrado na 
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tabela a seguir: 
Contas a Receber Saldo em 2002 - R$ Saldo em 2003 - R$
Contas a Receber - Administração Indireta 2.591.407,53             633.761,49                  
Outras Contas a Receber 16.605,39                  13.755,77                    
Pessoal à Disposição 886.531,92                1.319.484,61               
Auto de Infração 1.840.548,73             3.751.284,90               
Rescisão Contratual 316.969,66                160.014,97                  
Impostos e Contribuições a Recuperar 72.881,49                  72.881,49                    
Ação Cautelar (Dívida Pública Renegociada) 70.738.533,20           139.294.374,48           
SUS (Contas a Receber do FNS) -                             59.601.576,84             
Total 76.463.477,92         204.847.134,55          

Fonte: Prestação de Contas de 2003  
Pode-se observar que o acréscimo do grupo “Contas a Receber” em 2003 foi oriundo das contas “Ação 
Cautelar – Dívida Pública Renegociada” e “SUS – Contas a Receber do FNS”.  

O Ativo Financeiro Realizável/Contas a Receber de R$204.847.134,55 contém R$139.294.374,48 
representados pela Conta “Ação Cautelar – Dívida Pública Renegociada”, que aumentou em 
R$68.555.841,28 em relação a 2002, quando era de R$70.738.533,20, conforme subitem 5.1.9 da 
Prestação de Contas  do Prefeito de 2003. 

Em esclarecimento a este fato, consta, dentre as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da 
Administração Direta de 2003, a letra “I” revelando que no exercício de 2003 foi pago o montante de 
R$68.555.841,28 referente  à diferença no cálculo dos juros (de 6% para 9%) das prestações da dívida 
renegociada. Este valor foi apropriado no orçamento de 2003 em código de despesa próprio, e classificado 
em conta do Ativo Financeiro Realizável, por se tratar de crédito pendente de decisão judicial, conforme 
ações cautelares de nº 2002.5101004715-9 e 2002.5101008586-8. Em 2002, o BB/STN reteve 
R$70.738.533,20, também referente a diferença de juros de 6% para 9%, levando a Prefeitura a utilizar o 
mesmo tratamento contábil. 

Logo, existem R$139.294.374,48 constantes do Ativo Financeiro Realizável, por se tratarem de créditos 
pendentes de decisão judicial, sendo valores pagos que a Administração entende que receberá, através de 
decisão favorável na justiça. 

Essencialmente, o procedimento consistiu no reconhecimento de um ganho contingente, pois segundo 
Marcelo Cavalcanti de Almeida (Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de 
Contabilidade, São Paulo:Atlas,2000), Contingências representam incertezas existentes por ocasião do 
encerramento do exercício social, ou do levantamento das demonstrações Contábeis, vinculadas a eventos 
futuros que poderão ou não ocorrer. Neste caso, a decisão judicial favorável poderá, ou não ocorrer. 

Contingências podem resultar efeitos futuros, favoráveis ou desfavoráveis, podendo originar ganhos ou 
perdas, que à época do balanço eram apenas potenciais. 

No capítulo 15 da  obra Normas e Práticas Contábeis  (FIPECAFI e Arthur Andersen, São Paulo:Atlas, 
1994), ganhos contingentes são aqueles que podem resultar na aquisição de um Ativo ou a Redução de um 
Passivo. Exemplifica com litígios e reivindicações contra terceiros. Perdas contingentes são aquelas que 
poderão ocasionar  a assunção de uma obrigação ou o comprometimento de um ativo, sendo exemplos 
demandas adversas, desrespeito a um contrato ou lei, disputas com autoridades tributárias, etc. 

No caso, considerando a contabilização dos R$139.294.374,48 no Ativo Financeiro Realizável/Contas a 
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Receber, devido a consistir em créditos pendentes de decisão judicial, conforme Notas Explicativas, 
observa-se que a Administração reconheceu como direito um valor pago, por estar pendente de decisão 
judicial. 

Em se tratando de decisão judicial, a perda contingente contabilizada no Passivo manifesta a elevada 
certeza da perda da ação, enquanto que, um ganho contingente contabilizado no Ativo manifesta a elevada 
certeza de se ganhar a ação. 

No citado livro Normas e Práticas Contábeis, observa-se que os Ganhos Contingentes somente são 
contabilizados quando a probabilidade de o evento contingente acontecer é extremamente alta (tão alta que 
praticamente já não é mais contingência). 

Segundo o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) em seu Pronunciamento XXII – 
Contingências, em seu item 7, manifesta como regra geral que ganhos contingentes não devem ser 
contabilizados, pois do contrário estaria sendo desobedecida convenção contábil do conservadorismo, 
sendo preferível a divulgação apenas em nota explicativa. 

No citado livro do autor Marcelo Cavalcanti de Almeida, os ganhos contingentes devem ser contabilizados 
por ocasião de sua realização, ou seja,  no caso de um processo movido pela Companhia contra terceiros, 
quando não houver mais como a outra parte recorrer e a Companhia tiver vencido na instância final. No 
presente caso, a informação nas Notas Explicativas revela que não havia decisão judicial.  

O citado autor entende que os ganhos classificados como prováveis devem constar das Notas Explicativas 
e apresenta, ainda, o seguinte gráfico para ilustrar: 

 

A convenção do Conservadorismo citada está prevista como princípio fundamental de contabilidade na 
Resolução CFC nº750, de 29/12/1993 do Conselho Federal de Contabilidade, no  art.10, conforme abaixo: 

“Art.10. O Princípio da Prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do Ativo 
e do maior para os do Passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a 
quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido.” 

Ressalte-se que o valor pago foi apropriado à despesa orçamentária dos exercícios de 2002 e 2003, 
acarretando  Variações  Passivas na Demonstração das Variações Patrimoniais de R$ R$70.738.533,20 e 
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R$68.555.841,28, respectivamente. Enquanto que a classificação em conta do Ativo Financeiro Realizável, 
através da inscrição em Contas a Receber, gerou Variações Ativas, na mesma demonstração, nos mesmos 
valores pagos relativos a diferença da taxa de 6% para 9%.  

Desta forma, não houve o impacto negativo no resultado patrimonial e conseqüentemente no Patrimônio da 
Administração Direta, que apresentaram os valores de R$1.576.828.321.90 e R$3.509.567.602.21, 
respectivamente. Verifica-se, contudo, que optou-se por apresentar uma mutação patrimonial em que se 
apresenta o Patrimônio (Ativo - Passivo) pelo maior valor, ou seja, anulando-se o efeito do pagamento 
relativo a diferença dos juros de 6% para 9%. 

Face ao exposto, a contabilização no Ativo de um valor a receber por depender de decisão judicial, 
caracterizando um ganho contingente, contraria o Princípio Contábil da Prudência, pois considerou a 
mutação patrimonial que resultou em um maior resultado patrimonial e conseqüentemente de um maior 
Patrimônio. 

Outra implicação é a apresentação de uma situação financeira mais favorável, pois o Ativo está com 
R$139.294.374,48, que se referem a ação que a Administração prevê ser favorável. 

Desta forma, a situação assim se configura: 
SITUAÇÃO ATUAL
Ativo Fina nce iro P a ssivo Fina nce iro Dé ficit Fina nce iro Liquide z  corre nte

719.179.892,98          948.535.010,85       (229.355.117,87)    0,76                     

Ex cluído Açõe s Ca ute la re s-Dívida  P ública  Re ne gocia da
Ativo Fina nce iro P a ssivo Fina nce iro Dé ficit Fina nce iro

579.885.518,50          948.535.010,85       (368.649.492,35)    0,61  
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222...333...222...222   PASSIVO FINANCEIRO 

O Passivo Financeiro, em 31/12/2003, está composto da seguinte forma: 

R$
PASSIVO FINANCEIRO 948.535.010,85

Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro 437.482.772,39
Restos a Pagar 213.993.322,94
Notas de Repasse a Pagar 131.429.942,15
Consignações 11.778.391,70
Serviços da Dívida a Pagar 16.917.622,17
Depositos de Diversas Origens 486.892,82
Precatórios Judiciais 20.360.795,55
Contas a Pagar - Indiretas 14.312.313,87
Despesas a Pagar 27.300.480,70
Contratos no Exterior 903.010,49

Dívida Flutuante - Recursos Vinculados 511.052.238,46
Restos a Pagar 292.977.659,92
Notas de Repasse a Pagar 5.293.673,32
Consignações 1.499,71
Depósitos de Diversas Origens 71.729.966,13
Despesas a Pagar 141.049.439,38
Seguridade Social 0,00
Depósitos Judiciais 0,00
Fonte: Prestação de Contas 2003  

Dentre as contas que compõem a Dívida Flutuante da Administração Direta, as que mais cresceram de 
2002 a 2003, em termos percentuais, foram as “Consignações”, os “Depósitos de Diversas Origens”, os 
“Precatórios Judiciais”, as “Contas a Pagar – Indiretas” e as “Despesas a Pagar – Recursos do Tesouro e 
Vinculados”. 

A conta “Despesas a Pagar – Recursos Vinculados”, que apresenta em sua composição despesas sem 
empenho, tem apresentado aumentos significativos no decorrer dos exercícios, a saber: no exercício de 
2000, apresentou o valor de R$ 54.887.352,46; em 2001 R$ 78.810.232,18; em 2002, atingiu o montante de 
R$ 82.323.246,92; enquanto que em 2003 seu valor foi de R$ 141.049.439,38, um aumento de 71,33% com 
relação ao ano anterior. Entretanto, não foi apresentado nenhum comentário sobre o referido procedimento 
por parte do Controlador Geral do Município. A dívida flutuante será tratada com maiores detalhes no 
subitem 12.1. 

222...333...222...333   SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA 

Verificou-se um Déficit Financeiro de R$ 229.356.117,87 decorrente da diferença do Ativo Financeiro de 
R$ 719.178.892,98 e do Passivo Financeiro de R$ 948.535.010,85.  

R$
Ativo Financeiro 719.178.892,98   
Passivo Financeiro (948.535.010,85)  
Déficit Financeiro (229.356.117,87)

Fonte: Prestação de Contas 2003  
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222...333...333   PATRIMÔNIO PERMANENTE 
222...333...333...111   ATIVO PERMANENTE 

No total do Ativo Permanente estão incluídas as Correções dos valores originais e as Depreciações dos 
Bens Móveis e dos Imóveis, os Bens Intangíveis, os Créditos e os Valores do Município. 

R$

ATIVO PERMANENTE    10.431.011.790,82 
BENS         965.098.991,28 

Bens Móveis 128.727.337,34       
Valor dos Bens Móveis         252.797.895,31 
(-) Depreciação       (124.070.557,97)
Bens Intangíveis                685.244,97 
Valor dos Bens Intangíveis             7.183.525,27 
(-) Depreciação           (6.498.280,30)
Bens Imóveis         835.686.408,97 
Valor dos Bens Imóveis         847.423.243,80 
(-) Depreciação        (11.736.834,83)

CRÉDITOS      9.137.820.208,69 
Créditos Fiscais Inscritos      9.131.379.912,59 
Empréstimos Concedidos            6.440.296,10 

VALORES         328.092.590,85 
Almoxarifado         136.705.416,20 
Investimentos por Equivalência Patrimonial         102.853.367,13 
Outros Investimentos          88.533.807,52 
Fonte: Prestação de Contas 2003  

222...333...333...111...111   BENS 

Os Bens Imóveis correspondem a 86,59% dos Bens da Administração Direta, demonstrados no quadro a 
seguir: 

Identificação do Bem Imóvel Valor Corrigido do Bem - R$ Depreciação - R$ Valor Contábil - R$
Terrenos Urbanizados 367.411.690,53                          -                         367.411.690,53         
Escolas 295.195.146,10                          (7.160.556,34)        288.034.589,76         
Hospitais e Centros de Saúde 36.310.670,49                            (2.056.646,63)        34.254.023,86           
Outros 31.291.337,60                            (272.673,85)           31.018.663,75           
Prédios em Uso Especial 31.008.579,27                            (996.016,07)           30.012.563,20           
Autódromo 25.414.985,17                            -                         25.414.985,17           
Prédios para Fins Administrativos 22.103.004,36                            (1.250.941,94)        20.852.062,42           
Sede do Poder Executivo 14.742.947,20                            -                         14.742.947,20           
Centros de Esportes 12.456.510,59                            -                         12.456.510,59           
Cemitérios 11.488.372,49                            -                         11.488.372,49           
Total 847.423.243,80                         (11.736.834,83)    835.686.408,97         

Fonte: Prestação de Contas de 2003  
222...333...333...111...222   CRÉDITOS 

O grupo de Créditos é responsável por 87,60% do saldo do Ativo Permanente e se encontra composto 
pelas seguintes contas: 

CRÉDITOS   9.137.820.208,69 
Créditos Fiscais Inscritos   9.131.379.912,59 
Empréstimos Concedidos          6.440.296,10  
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Os empréstimos concedidos possuem os seguintes beneficiários: 
Beneficiários Saldo - R$
Sindcred 212.911,51     
Vivacred 10.256,45       
Cred. Produzir 200.000,00     
Obra Social 1.001.011,25  
Coopcampo - Coop. dos Comer. Feira de Trad. Nordestinas - São Cristóvão 4.461.285,89  
Fundo Carioca 2 354.831,00     
Fundo Carioca  - Zona Oeste 200.000,00     
Total 6.440.296,10  

Fonte: Prestação de Contas de 2003  

Por representar 99,93% do total dos créditos da Administração Direta, a Dívida Ativa será tratada com 
maiores detalhes no item 11. 

222...333...333...111...333   VALORES 
VALORES        328.092.590,85 

Almoxarifado         136.705.416,20 
Investimentos por Equivalência Patrimonial         102.853.367,13 
Outros Investimentos          88.533.807,52 
Fonte: Prestação de Contas 2003  

O Almoxarifado representa 41,67% dos Valores, sendo que o órgão mais representativo é a Secretaria 
Municipal de Saúde, com R$ 124.656.009,95, ou seja, 91,18% do total do Almoxarifado. 

Quanto ao grupo “Outros Investimentos”, o saldo mais relevante é da “Rio Trilhos”, de R$ 70.920.334,18, 
seguido do “Metrô”, com R$ 15.020.258,37, representando 80,10% e 16,97%, respectivamente. 

222...333...333...222   PASSIVO PERMANENTE 

O Passivo Permanente totaliza R$ 6.692.088.070,74. Este Passivo é constituído pela Dívida Fundada 
Interna e pela Dívida Fundada Externa. 

R$

PASSIVO PERMANENTE 6.692.088.070,74
Divida Fundada Interna 5.919.559.750,94
Dívida Fundada Externa 772.528.319,80

Fonte: Prestação de Contas 2003  

A Dívida Fundada Interna e Externa se encontram atualizadas pela variação monetária e cambial, 
respectivamente, até a data do balanço, nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64. 

A Dívida Fundada Interna possui como maior credor o Banco do Brasil (MP nº 2118-26), através do 
Contrato nº 1.999, cuja finalidade é a de refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária e Contratual, no valor 
de R$ 5.204.852.219,93 (87,93% do total da Dívida Fundada Interna). 

A Dívida Fundada Externa, por sua vez, é decorrente de contratos com o BID, conforme tabela a seguir: 
Designação Nº do Contrato Finalidade Saldo - R$
BID 858/OC - BR/1995 Despoluição da Baía de Guanabara 79.288.864,84    
BID 898/OC - BR/1995 Urbanização de Favelas 445.198.717,59  
BID 1241/OC - BR/2000 Urbanização e Assentamentos 248.040.737,37  

772.528.319,80  
Fonte: Prestação de Contas 2003

Total

 



Processo:      40/002.032/2004
Data:                        12/04/2004
Fls.: 278              Rubrica:  

          TTTCCCMMMRRRJJJ///SSSCCCEEE///CCCAAADDD   –––   CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAADDDOOORRRIIIAAA   DDDEEE   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRIIIAAA   EEE   DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO  

Prestação de Contas de Gestão 2003 

Também pela sua representatividade, a Dívida Fundada será abordada com maior profundidade no subitem 
12.2. 

222...333...444   ÍNDICES 
222...333...444...111   ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

O índice de liquidez corrente espelha a posição da Administração Pública quanto à sua solvência, isto é, se 
ela está em condições de realizar pagamentos de curto prazo com os recursos financeiros que possui, 
também de realização no curto prazo. 

É calculado através da divisão do Ativo Financeiro pelo Passivo Financeiro do exercício em análise. 

O próximo gráfico apresenta a evolução do Índice de Liquidez Corrente de 1999 a 2003, ressaltando que os 
valores de 2003 foram mantidos fixos, atualizando-se os de 1999 a 2002 pelo IPCA-E médio do período. 
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O índice variou de 1,38 em 2002 para 0,76 no exercício de 2003, equivalente a uma queda de 45%, 
decorrente, principalmente, do decréscimo no saldo das Aplicações Financeiras (Ativo Financeiro). O Índice 
de Liquidez Corrente demonstra se a Administração Pública possui recursos no Ativo Financeiro para saldar 
suas dívidas no Curto Prazo, concluindo que, no ano de 2003, para cada R$ 1,00 de dívida (Curto Prazo), 
se tem R$ 0,76 para saldá-la. 

222...333...444...222   ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

O índice de liquidez imediata mede a capacidade financeira de a Administração Direta saldar suas dívidas 
de curto prazo apenas com as disponibilidades em caixa e seus recursos bancários. 

É calculado através da divisão do Disponível mais o Vinculado em Conta Corrente Bancária pelo Passivo 
Financeiro do exercício em análise. 

O próximo gráfico apresenta a evolução do Índice de Liquidez Imediata de 1999 a 2003, ressaltando que os 
valores de 2003 foram mantidos fixos, atualizando-se os de 1999 a 2002 pelo IPCA-E médio do período. 
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Índice de Liquidez Imediata
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O índice teve uma variação negativa de 58%, ou seja, em 2003 o índice, que era de 1,29 em 2002, caiu 
para 0,54. Essa queda se deve, assim como no Índice anterior, à diminuição das saldo das Aplicações 
Financeiras. O Índice de Liquidez Imediata demonstra se a Administração Pública possui recursos em Caixa 
e nos Bancos para saldar suas dívidas no Curto Prazo, concluindo que, no ano de 2003, para cada R$ 1,00 
de dívida (Curto Prazo), se tem R$ 0,54 para saldá-la. 

222...444   VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

A Administração Direta, no exercício de 2003, apresentou um Resultado Patrimonial positivo no valor de 
R$ 1.576.828.321,90. Estas Variações podem ser assim demonstradas: 

 VARIAÇÕES ATIVAS  VARIAÇÕES PASSIVAS 
 Res. da Execução Orçamentária 6.485.176.563,58  Res. da Execução Orçamentária 7.087.812.341,39
 Ind. da Execução Orçamentária 4.119.750.282,01  Ind. da Execução Orçamentária 1.940.286.182,30

Resultado Patrimonial 1.576.828.321,90
 Total 10.604.926.845,59  Total 10.604.926.845,59  

O próximo gráfico apresenta a evolução do Resultado Econômico de 1999 a 2003, ressaltando que os 
valores de 2003 foram mantidos fixos, atualizando-se os de 1999 a 2002 pelo IPCA-E médio do período. 
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333...   AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 

333...111   GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

333...111...111   DA RECEITA 
A Receita Prevista para as cinco Autarquias e nove Fundações totalizou R$ 329.914.873,00 - sendo 
arrecadados no exercício, R$ 333.068.022,09 gerando um “superávit” de arrecadação no montante de 
R$ 3.153.149,09, conforme quadro a seguir. 

PREVISTA ARRECADADA VARIAÇÕES (%) ENTIDADES 
(A) (B) (C=B-A) (D=C/A) 

FUNDO RIO          6.703.391,00       16.141.436,53      9.438.045,53  140,80
PREVI-RIO       171.401.200,00     150.625.689,29   (20.775.510,71) -12,12
RIOARTE         30.859.073,00      27.465.701,51     (3.393.371,49) -11,00
IPP          8.525.239,00         7.432.075,07     (1.093.163,93) -12,82
SMTU          7.198.780,00         7.404.191,41         205.411,41  2,85
GEORIO          8.264.753,00       12.655.941,86      4.391.188,86  53,13
RIO ÁGUAS         20.178.037,00      21.810.894,77      1.632.857,77  8,09
RIO ZOO          6.343.580,00         6.990.563,49         646.983,49  10,20
FUNLAR         16.597.711,00      16.543.953,85         (53.757,15) -0,32
FPJ         28.296.816,00      33.829.085,94      5.532.269,94  19,55
PLANETÁRIO          4.021.937,00         3.699.849,59        (322.087,41) -8,01
F-RIO          1.321.457,00         1.374.207,17          52.750,17  3,99
RIO-ESPORTES         14.805.399,00      21.349.384,47      6.543.985,47  44,20
FJG          5.397.500,00         5.745.047,14         347.547,14  6,44

 TOTAL        329.914.873,00     333.068.022,09      3.153.149,09          0,96 
 Fonte: Contas de Gestão - 2003 

O quadro seguinte evidencia a composição das receitas nas Autarquias e Fundações arrecadadas no 
exercício de 2003. 

ENTIDADES PRÓPRIAS (%) TRANSFERÊNCIAS (%) TOTAL 
FUNDO RIO 4.595.650,12 28,47           11.545.786,41  71,53         16.141.436,53 
PREVI-RIO 148.634.366,91 98,68             1.991.322,38   1,32       150.625.689,29 
RIOARTE 450.349,61 1,64           27.015.351,90  98,36         27.465.701,51 
IPP 750.477,49 10,10             6.681.597,58  89,90           7.432.075,07 
SMTU 1.949.083,04 26,32             5.455.108,37  73,68           7.404.191,41 
GEORIO 88.500,64 0,70           12.567.441,22  99,30         12.655.941,86 
RIO ÁGUAS 1.032.874,48 4,74           20.778.020,29  95,26         21.810.894,77 
RIO ZOO 2.720.451,19 38,92             4.270.112,30  61,08           6.990.563,49 
FUNLAR 172.632,07 1,04           16.371.321,78  98,96         16.543.953,85 
FPJ 855.512,10 2,53           32.973.573,84  97,47         33.829.085,94 
PLANETÁRIO 692.934,58 18,73             3.006.915,01  81,27           3.699.849,59 
F-RIO 21.504,95 1,56             1.352.702,22  98,44           1.374.207,17 
RIO-ESPORTES 31.924,19 0,15           21.317.460,28  99,85         21.349.384,47 
FJG 5.745.047,14 100,00                            -          -             5.745.047,14 
 TOTAL  167.741.308,51    50,36          165.326.713,58  49,64       333.068.022,09 

Fonte: Contas de Gestão – 2003 
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333...111...222   DA DESPESA 
333...111...222...111   DA PREVISÃO DA DESPESA 

O orçamento da Despesa Fixada atingiu o montante de R$ 459.031.064,28, a Receita Prevista foi de R$  
329.914.873,00, resultando um “déficit” de previsão de R$ 129.116.191,28. 

A Despesa Autorizada Final das entidades acima mencionadas totalizou R$ 459.031.064,28, sendo 
realizadas despesas que importaram em R$ 264.443.475,13 gerando uma economia orçamentária de 
R$ 194.587.589,15. 

Os gastos correntes somaram R$ 151.182.984,86, enquanto os de capital atingiram R$ 113.260.490,27, 
representando, respectivamente, 57% e 43% do total das despesas empenhadas.  

333...111...222...222   RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

Comparando-se a arrecadação dessas entidades com as despesas realizadas, obtém-se um superávit 
orçamentário de R$ 68,6 milhões conforme demonstrado a seguir:  

 R$ 
 Receita Arrecadada das Autarquias e Fundações      333.068.022,09  
 Despesas Realizadas das Autarquias e Fundações      264.443.475,13  
 Resultado Positivo Verificado na Execução Orçamentária       68.624.546,96  

O resultado orçamentário das Autarquias e Fundações, por órgão, no exercício de 2003, foi o seguinte: 

ENTIDADES RECEITA ARRECADADA DES PES A REALIZADA RES ULTADO ORÇAM ENTÁRIO

FUNDO RIO 16.141.436,53                 11.139.505,80 5.001.930,73                            
P RE VI-RIO 150.625.689,29               95.841.472,05 54.784.217,24                          
RIOA RTE 27.465.701,51                 27.798.637,08 (332.935,57)                              
IP P 7.432.075,07                  7.308.411,77 123.663,30                               
S M TU 7.404.191,41                  7.168.856,70 235.334,71                               
GEORIO 12.655.941,86                 12.148.919,43 507.022,43                               
RIO ÁGUA S 21.810.894,77                 19.538.004,54 2.272.890,23                            
RIO ZOO 6.990.563,49                  7.097.319,99 (106.756,50)                              
FUNLA R 16.543.953,85                 16.914.249,09 (370.295,24)                              
FPJ 33.829.085,94                 28.728.748,12 5.100.337,82                            
P LA NE TÁ RIO 3.699.849,59                  3.742.954,19 (43.104,60)                               
F-RIO 1.374.207,17                  1.379.422,43 (5.215,26)                                 
RIO-ES PORTES 21.349.384,47                 20.173.529,17 1.175.855,30                            
FJG 5.745.047,14                  5.463.444,77 281.602,37                               

 T O T A L 333.068.022,09 264.443.475,13 68.624.546,96  
333...111...222...333   RESTOS A PAGAR E DESPESAS A PAGAR 

Do montante da Despesa Realizada, foram pagos R$ 238.765.847,72 e inscritos em Restos a Pagar 
R$ 25.677.627,41. 

Em relação ao exercício de 2002, houve um decréscimo dos Restos a Pagar da ordem de 72%, conforme 
demonstrado no quadro seguinte: 

Restos a Pagar inscritos em 2002  90.392.448,35 
Restos a Pagar inscritos em 2003  25.677.627,41 

No Balanço patrimonial das autarquias e fundações constam valores de Despesas a Pagar que se referem 
a despesas realizadas sem prévio empenho, contrariando o determinado no artigo 114 do RGCAF que veda 
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a realização deste tipo de despesa. A seguir são relacionados os valores de Despesas a Pagar das 
autarquias e fundações comparando os exercícios de 2002 e 2003.  

DESPESAS A PAGAR  - R$1,00 
Órgão Ano 2002 Ano 2003 

FUNDO RIO 239.336,96 785.983,73
PREVIRIO 0,00 0,00
RIOARTE 387.413,78 2.418.903,24
IPP 42.726,86 37.908,63
SMTU 1.375.740,07 25.390,68
GEO-RIO 0,00 0,00
RIOÁGUAS 0,00 311.805,00
RIOZOO 114.677,41 114.698,74
FUNLAR 0,00 9.244,37
PARQUES E JARDINS 362.374,39 660.307,35
PLANETÁRIO 0,00 0,00
F-RIO 945,10 0,00
RIO ESPORTES 57.983,33 1.205.890,19
JOÃO GOULART 239.818,58 0,00

TOTAL  2.821.016,48  5.570.131,93

Fonte: Balanços patrimoniais - Contas de 2003  

Percebe-se que, no ano de 2002, o montante de Despesas a Pagar foi de R$ 2.821.016,48, já no ano de 
2003, o montante foi de R$ 5.570.131,93, havendo um acréscimo de 97% em relação ao exercício anterior. 
As despesas a pagar da RIOARTE, no ano de 2003, tiveram um crescimento significativo passando de 
R$ 387.413,78, no exercício de 2002, para R$ 2.418.903,24, no exercício de 2003. 

333...222   GESTÃO FINANCEIRA 

O Balanço Financeiro consolidado das autarquias e fundações apresentou um saldo de disponibilidades em 
2003 de R$ 196.391.488,40. A seguir é apresentado o Balanço Financeiro consolidado: 

Em R$1,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 167.741.308,51       DESPESA ORÇAMENTÁRIA 264.443.475,13       

REPASSES 165.326.713,58       

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 73.101.136,07         DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 76.233.146,58         

Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002 130.898.951,95       Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003 196.391.488,40       

TOTAL GERAL 537.068.110,11       TOTAL GERAL 537.068.110,11       

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

 

O valor das receitas extra-orçamentárias atingiu o montante de R$ 73.101.136,07, enquanto o valor das 
despesas extra-orçamentárias ficou no patamar de R$ 76.233.146,58, no final do exercício de 2003. 

333...333   GESTÃO PATRIMONIAL 

O balanço patrimonial consolidado das autarquias e fundações apresentou um superávit financeiro de 
R$ 182.878.085,95, decorrente da diferença entre o ativo financeiro de R$ 235.321.974,88 e o passivo 
financeiro de R$ 52.443.888,93. 
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A posição do patrimonial das autarquias e fundações em 31 de dezembro de 2003 era a seguinte: 

Em R$1,00

ATIVO TOTAL PASSIVO TOTAL
FINANCEIRO  235.321.974,88      FINANCEIRO  52.443.888,93       
DISPONIVEL 186.739.059,13      DIVIDA FLUTUANTE - RECURSOS  NÃO VINCULADOS 48.267.570,65       
VINCULADO EM C/C BANCARIA 9.249.404,02         
REALIZAVEL 39.333.511,73        DIVIDA FLUTUANTE - RECURSOS VINCULADOS 4.176.318,28         

PERMANENTE  804.367.046,19      PERMANENTE 91.434,86             
BENS  254.740.454,48      
CREDITOS  545.347.163,60      PATRIMÔNIO 987.245.132,14     
VALORES 4.279.428,11         

COMPENSADO   99.339.416,20        COMPENSADO 99.339.416,20       

TOTAL GERAL 1.139.028.437,27   TOTAL GERAL 1.139.028.437,27  

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

 

O resultado econômico consolidado das autarquias e fundações foi positivo em R$ 163.213.856,87, 
decorrente da diferença entre as variações ativas de R$ 568.488.747,42 e variações passivas de 
R$ 405.274.890,55, traduzido pelas seguintes ocorrências: 

VARIAÇÕES ATIVAS 568.488.747,42 VARIAÇÕES PASSIVAS 405.274.890,55
Res. Da Execução 
Orçamentária 

388.889.344,81Res. Da Execução Orçamentária 355.224.653,36

Ind. da Execução Orçamentária 179.599.402,61Ind. Da Execução Orçamentária 50.050.237,19

 Resultado Patrimonial 163.213.856,87
Total 568.488.747,42 Total 568.488.747,42

Fonte: Contas de Gestão - 2003 
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444...   FUNDOS ESPECIAIS 
O Fundo Especial é um conjunto de recursos de diversas naturezas que se destinam à concretização dos 
objetivos preestabelecidos, podendo ser criado somente através de lei. Possui autonomia financeira e a sua 
inclusão no orçamento se dá apenas com a vinculação das receitas às despesas do órgão que o gerencia e 
que executa os programas que se relacionem com os objetivos pretendidos. 

Em 31/12/2003, os Balanços dos Fundos Especiais apresentam a seguinte situação: 
R $  1,0 0

Re ce ita 
Or çam e n tár ia

De s pe s a  
Or çam e n tár ia

Re s u ltado  
Patr im o nial

Ar re cad ad a Re alizada do Exe rcício
 FMS   1.319.652.901,65   1.411.763.476,19        36.934.064,03   (64.217.792,76)
 FUNPREV I   1.482.278.061,90   1.111.372.929,81   1.435.606.338,90  336.886.410,71 
 FUNDEF      576.392.673,98      642.566.161,28        79.018.883,96    66.291.377,45 
 FCA         40.977.026,56        15.137.103,69        30.870.937,02    21.905.592,81 
 FOE/PGM        11.238.180,97          7.874.312,03        25.677.725,78      2.995.003,19 
 FUNDET          5.270.385,95          5.769.951,14          1.050.817,10      4.849.787,73 
 FMH          9.702.699,04          8.349.666,74          6.334.333,45        (589.742,69)
FMDU               49.262,47                           -                285.403,78           49.262,45 
 FMDCA           2.473.926,59          3.561.435,89          7.817.533,85     (2.626.560,82)
 FMA S        21.942.806,22        18.388.264,89                 3.300,33     (1.090.935,61)
 FMEO        22.497.732,43        25.963.565,74                      26,29                  26,29 

 TOTAL    3.492.475.657,76   3.250.746.867,40   1.623.599.364,49  364.452.428,75 

Fun dos  
Es pe ciais

Dis p on íve l e m  
31/12/2003

 
    Fonte: Contas de Gestão/2003. 

No quadro seguinte, evidencia-se o montante das despesas orçamentárias que foram realizadas, 
comparativamente à dotação final autorizada em valores e em percentuais: 

R $  1,0 0  

FUNDO DOT. AT UAL IZ . (A ) DESP. REAL IZ . (B) % (B/A )
FUNDET 6.023.331,52 5.769.951,14 95,79%
FMS 1.499.345.170,00 1.411.763.476,19 94,16%
FUNDEF 698.912.038,60 642.566.161,28 91,94%
FMEO 29.772.970,00 25.963.565,74 87,21%
FUNPREV I 1.355.770.725,00 1.111.372.929,81 81,97%
FMH 11.025.132,87 8.349.666,74 75,73%
FOE/PGM 11.553.264,00 7.874.312,03 68,16%
FMA S 37.724.607,61 18.388.264,89 48,74%
FMDCA 8.059.365,00 3.561.435,89 44,19%
FCA 41.820.746,46 15.137.103,69 36,20%
FMDU 104.550,00 0 0,00%

T OTA L 3.700.111.901,06 3.250.746.867,40 87,86%  
  Fonte: Contas de Gestão/2003.  
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A seguir, é demonstrado o quantum das receitas orçamentárias arrecadadas, que foram consumidas pelas 
despesas orçamentárias realizadas, em valores e percentuais: 

R $  1,0 0  

Re ce ita 
Or çam e n tár ia

De s pe s a 
Orçam e ntár ia %

 Ar re cadada (A )  Re alizada (B)  (B/A ) 
 FMS   1.319.652.901,65   1.411.763.476,19 106,98%
 FUNPREV I   1.482.278.061,90   1.111.372.929,81 74,98%
 FUNDEF      576.392.673,98      642.566.161,28 111,48%
 FCA         40.977.026,56        15.137.103,69 36,94%
 FOE/PGM        11.238.180,97          7.874.312,03 70,07%
 FUNDET          5.270.385,95          5.769.951,14 109,48%
 FMH          9.702.699,04          8.349.666,74 86,06%
 FMDU               49.262,47                           -    0,00%
 FMDCA           2.473.926,59          3.561.435,89 143,96%
 FMA S        21.942.806,22        18.388.264,89 83,80%
 FMEO        22.497.732,43        25.963.565,74 115,41%

 T OTA L   3.492.475.657,76   3.250.746.867,40 93,08%

Fun do s  
Es pe ciais

 

É importante destacar que o Fundo Municipal de Saúde (FMS), o FUNPREVI e o Fundo de Manutenção 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) são responsáveis por: 

 96,73% da Receita Orçamentária Arrecadada 

 97,38% da Despesa Orçamentária Realizada 

444...111   FMS 

A partir da nova Constituição da República, várias iniciativas institucionais, legais e comunitárias foram 
criando condições de viabilização plena do direito à saúde. Destacam-se, neste sentido, no âmbito jurídico-
institucional, as chamadas Leis Orgânicas da Saúde (nº 8.080/90 e 8.142/90) e a própria Emenda 
Constitucional nº 29. 

Com a Lei nº 8.080/90, foi regulamentado o Sistema Único de Saúde, posteriormente complementada pela 
Lei nº 8.142/90, dispondo sobre a participação da comunidade na gestão do SUS.  

O Fundo Municipal de Saúde – FMS foi criado, em 30/07/90, através da Lei Municipal nº 1.583 e 
posteriormente regulamentado pelo Decreto Municipal nº 9.865, que criou o Conselho de Gestão do Fundo 
Municipal de Saúde. Este Conselho (Gestor) é presidido pelo Secretário Municipal de Saúde, possuindo 
dentre outras atribuições a de analisar e aprovar os planos, programas e projetos relacionados com a 
aplicação de recursos do Fundo, fixar as diretrizes operacionais e decidir sobre matéria relacionada à 
política financeira e operacional. 

O gestor do Fundo Municipal de Saúde é a Secretaria Municipal de Saúde, através de seu Secretário 
Municipal, que conta com o Conselho Municipal de Saúde, criado pela Lei nº1.746 de 23/07/91. 

Os recursos do FMS têm origem nos recursos próprios do Tesouro e recursos advindos do SUS (Sistema 
Único de Saúde criado em 19/09/90) e de Convênios relativos ao FNS (Fundo Nacional da Saúde). 
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444...111...111   RECEITAS 
O FMS arrecadou no exercício de 2003, R$  1.526 milhões, conforme demonstrado. 

10 0 ,0 0%

REC EIT A S T o t a l a r r e c ad ad o %  ( 1 ) %  (2 )

O RÇ A M ENT Á RIA S 1 .3 19 .65 2 .9 01 ,65  86 ,4 8% 10 0 ,00 %
   C O RRENT ES 6 60 .90 2 .7 20 ,99     43 ,3 1% 5 0 ,08 %
     Pa tr imon ia is 2 2 .42 6 .9 76 ,96       1 ,4 7 % 3 ,3 9%
     Tr an s f e rê nc ia s  Co r re n te s 6 34 .82 6 .7 30 ,98     41 ,6 0% 9 6 ,0 5%

     O u tra s  Rec e ita s  Co r r en tes 3 .64 9 .0 13 ,05         0 ,2 4 % 0 ,5 5%
    REC EIT A S  DE C A P IT A L -                        0 ,0 0 % 0,00 %
      Tra ns f e rê nc ias  de  Cap ita l -                        0 ,0 0 % 0 ,0 0%
    REP A S S ES 6 58 .75 0 .1 80 ,66     43 ,1 7% 4 9 ,92 %

0 ,0 0 %
EX T RA - O RÇ A M ENT Á RIA S 2 06 .32 0 .9 77 ,66     13 ,5 2% 10 0 ,00 %
      Res to s  a  Pa ga r 17 0 .3 76 .35 6 ,55 11 ,1 7% 8 2 ,5 8%
      Re ten ç õ es  a  Re c o lh e r 9 .92 2 .5 65 ,92         0 ,6 5 % 4 ,8 1%
      Con ta s  a  Rec eb er  -  Te s o u r o 18 3 .0 73 ,11            0 ,0 1 % 0 ,0 9%
      Con ta s  a  Rec eb er  -  FUNDEF 9 .1 79 ,95                0 ,0 0 % 0 ,0 0%
      Con ta s  a  Pa ga r -  Tes ou ro 17 8 .6 58 ,20            0 ,0 1 % 0 ,0 9%
      O u tr os  Cré d ito s 2 5 .65 1 .1 43 ,93       1 ,6 8 % 1 2 ,4 3%
T O T A L 1 .52 5 .9 73 .87 9 ,31 1 00 ,0 0 % 10 0 ,00 %
Fo n te : B a la nç os  G e ra is  d o  FMS  

(1) Participação em relação à arrecadação total. 
(2) Participação em relação à receita orçamentária e em relação à receita extra-orçamentária. A receita orçamentária 
é aquela que integra o orçamento, prevista de acordo com a lei orçamentária anual aprovada pela Câmara Municipal. 
A receita extra-orçamentária compreende as entradas de dinheiro ou créditos de terceiros, de que o Estado é 
devedor como simples depositário ou como agente passivo da obrigação. 

A previsão atualizada da receita do FMS para o exercício de 2003 era de R$1.385.775.062,00 havendo um 
déficit de arrecadação de R$ 66.122.160,35. 

 Os repasses do Tesouro Municipal representaram 49,9% da receita orçamentária arrecadada 
(R$658.750.180,66), enquanto as Transferências Correntes provenientes do FNS tiveram uma participação 
de 48,1%. As Transferências Correntes do FNS foram provenientes das seguintes fontes: 

T ransfe rê ncias C orre nte s R$ 1,00 
 Trans ferênc ia FNS  - Ges tão P lena FA E  – 
S IA /S IH 

552.008.337,30

 Trans ferênc ia FNS  – P AB  82.585.124,79
 Convênios  233.268,89

 Tota l 634.826.730,98

Transferência 
FNS – PAB

13,01%

Convênios
0,04%

Transferência 
FNS - Gestão 
Plena FAE – 

SIA/SIH
86,95%
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444...111...222   SALDOS FINANCEIROS 
O montante do Ativo Financeiro do FMS em 31/12/2003 era de R$ 213.909.117,74 e estava distribuído da 
seguinte forma:  

Conta  V a lor (R$) 
B ancos  e Corres pondentes         219.653,25 
A plicações  F inanceiras    48.672.571,79 
S aldos  em  P oder de Órgãos      1.155.129,15 
Total do Disponível     50.047.354,19 
Créditos  V inculados  a Receber                 31,08 
Contas  a Receber  163.861.732,47 
Total do Realizável   163.861.763,55 

Tota l do Ativo Fina nce iro  213.909.117,74  

Confrontando o Ativo Financeiro existente com o total dos Restos/Despesas a Pagar, em 31/12/2003, 
verifica-se que estas disponibilidades são insuficientes para suportar o volume de despesas pertinentes ao 
exercício de 2003 e exercícios anteriores, conforme a seguir demonstrado: 

Em  R$ 
A tivo F inanceiro  213.909.117,74 
(-) Res tos  a P agar  (171.365.267,80)
(-) Despesas  a P agar  (137.399.037,58)

S ALDO    (94.855.187,64)  
Fonte: Cálculos da CAD  e  Balancete Patrimonial do FMS de dez/2003 

Observa-se um comprometimento de aproximadamente R$ 95 milhões quanto aos recursos a serem 
arrecadados em 2004, caso estes valores venham efetivamente a ser pagos. Cabe ressaltar que já estão 
contempladas no “Contas a Receber” as receitas que serão recebidas do Tesouro Municipal e do FNS em 
2004, decorrentes de valores cuja competência é de 2003, porém somente serão efetivamente recebidos 
em 2004. 

Ressalte-se a existência de Valores de Contas a Receber do Tesouro Municipal relativos aos anos de 1998, 
2000, 2001 e 2002 ainda pendentes de recebimentos. 
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444...111...333   DESPESAS 
Do valor da despesa orçamentária fixada para o ano de 2003, no montante de R$1.499.345.170,00, foram 
realizados 94,13%, havendo uma economia orçamentária de R$87.581.693,81. Todavia, houve um déficit 
na execução orçamentária na ordem de R$ 92.110.574,43, resultante da comparação da receita arrecadada 
com a despesa realizada.  

R$1,00
DESPESA S Re alizadas  % (1) % (2)

ORÇAM ENT ÁRIA S 1.411.763.476,19  86,5% 100,0%
   DESPESAS C ORRENTES 1.333.499.917,29  81,7% 94,5%
          Pes soal e Enc argos 604.027.684,34     37,0% 42,8%
          Outras  Des pesas  Correntes 729.472.232,95     44,7% 51,7%
   DESPESAS DE CA PITA L 78.263.558,90       4,8% 5,5%
        Inv es timentos 78.263.558,90       4,8% 5,5%

EXTRA-ORÇ AM ENT ÁRIAS 220.946.945,46     13,5% 100,0%
      Res tos  a Pagar 177.227.219,53     10,9% 80,2%
      Retenç ões  a Rec olher 10.352.035,16       0,6% 4,7%
      Cons ignações 302,90                   0,0% 0,0%
      Contas  a Rec eber -  Tes ouro 41.285,98              0,0% 0,0%
      Contas  a Rec eber -  FUNDEF 9.179,95                0,0% 0,0%
      Dev olução de Conv ênios 1.842.235,77         0,1% 0,8%
      Outros  Débitos 30.154.379,62       1,8% 13,6%
      Contas  a Pagar -  Tes ouro 1.298.940,20         0,1% 0,6%
      Contas  a Pagar -  RIOURBE 21.366,35              0,0% 0,0%

TOT AL 1.632.710.421,65 100,0%
Fo n te :  B a l a n ço s  G e ra i s  do  FMS .  

(1) Participação em relação à realização total. 
(2) Participação em relação à despesa orçamentária e em relação à despesa extra-orçamentária.  A despesa orçamentária é aquela 
que deriva da lei orçamentária ou dos créditos adicionais. A despesa extra-orçamentária compreende as diversas saídas de 
numerário decorrentes do levantamento de depósitos, cauções, pagamento de Restos a Pagar, bem com de quaisquer valores que se 
revistam de características de simples transitoriedade e que, anteriormente se constituíram em receitas extra-orçamentárias. 
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As Despesas Orçamentárias foram realizadas através dos seguintes projetos e atividades: 
PROJETO/A T IV IDA DE R$ %

1058 Des env olv imento da Inf ormátic a 5.682.367,27 0,40%
1063 Cons truç ões , A mpliações  e Ref ormas  de Unidades  de Saúde 66.532.787,79 4,71%
1481 Implantação e Desenvolv imento da Central de Regulaç ão de Rec urs os  de Saúde (SIGER) 402.466,58 0,03%
1488 A mpliaç ão do Diagnos tic o Precoc e e Tratamento das  Doenças  Bucais 682.969,29 0,05%
1514 Coordenaç ão de Programas  Es pec iais 347.656,21 0,02%
1515 A mpliaç ão e Qualif ic aç ão da A tenção a Saúde do Idos o 1.290.511,33 0,09%
2002 A poio A dminis trativ o 3.106.444,42 0,22%
2032 Saúde 192 - A tendimento de Urgênc ia Domic iliar /Emergênc ias  -  Zona Oes te 5.941.832,27 0,42%
2054 Reorientação e Inov ação do Modelo de A tenç ão Em Saúde Coletiv a 1.824.671,32 0,13%
2061 Pes s oal de Higiene e Fisc aliz ação Sanitár ia 12.613.981,20 0,89%
2068 Implementação do Programa de Combate a DST/A IDS 2.507.240,25 0,18%
2128 Prev enç ão e Controle da Tuberc ulose, Hans eníase e Outras  Doenças  Transmis s ív eis 234.600,00 0,02%
2130 A ções  de Epidemiologia, Controle da Dengue e Outros  A gravos 10.983.203,13 0,78%
2132 Programas  de Doenç as  Crônic as 740.315,19 0,05%
2134 Organiz ação da Rede de Serv iç o de Reabilitaç ão 552.194,88 0,04%
2207 Pes s oal das  Unidades  Federais  de Saúde Munic ipaliz adas 106.879.502,61 7,57%
2219 A dminis traç ão do Cons elho Munic ipal de Saúde 247.511,82 0,02%
2292 Higiene, Fis calizaç ão Sanitár ia e Controle de Zoonos es 4.649.454,07 0,33%
2319 Pes s oal de A tiv idades  de A s s is tênc ia Medic a 240.331.486,17 17,02%
2435 Inc remento de Proc edimentos  Na A tenç ão Bás ica 93.693.152,50 6,64%
2505 Prov is ão de Gas tos  com Pes s oal 128.857.048,47 9,13%
2521 Ges tão da Rede Munic ipal de Saúde 377.795.048,92 26,76%
2522 Implantação de Equipes  de Saúde da Família Em Á reas  de Risc o Soc ial 24.232.316,59 1,72%
2527 A tenç ão Integral a Saúde da Mulher, Cr ianç a e A dolesc ente 8.977.898,25 0,64%
2530 Promoção da Saúde e Controle de Trans tornos  Mentais 2.709.397,68 0,19%
2532 A mpliaç ão dos  Programas  Es pec iais  de Medic ina A lternativa 33.183,40 0,00%
2533 A tenç ão Em Situaç ão de Ris co 451.238,81 0,03%
2534 Ges tão de Desempenho e de Reconhec imento Prof is s ional 15.635.559,85 1,11%
2586 Bolsa de Incentiv o P/A s s is tenc ia, A c ompanham. e Integraç ão de Port. de Trans torno Mental 79.200,00 0,01%
2794 A tenç ão À  Saúde Materno-Inf antil Mediante Conv ênio com a A ss oc iação Pró-Matre. 1.199.999,75 0,09%
5015 A ções  e Serv iç os  de Saúde da Rede Credenc iada Sus 292.548.236,17 20,72%

TOTA L 1.411.763.476,19 100,00%  
    Fonte: FINCON 

Analisando as despesas orçamentárias e extra-orçamentárias pela natureza de despesa, os maiores 
dispêndios ocorreram com Outras Despesas Correntes (44,68%), Pessoal e Encargos (37,00%) e com 
Restos a Pagar (10,85%). 

Retenções a 
Recolher

0,63%

Despesas 
Diversas
0,20%

Investimentos
4,79%

Restos a Pagar
10,85%

Outras 
Despesas 
Correntes
44,68%

Outros Débitos 
(extra-

orçamentários)
1,85%

 
444...111...333...111   DESPESAS A PAGAR 

O Fundo apresenta R$ 137.399.037,48 de despesas a pagar. Ressalte-se que tal fato ocorre pelo quarto 
ano consecutivo (2000 a 2003), contrariando o artigo 114º do RGCAF e o artigo 60º da Lei 4.320/64. Este 
tipo de despesa está sendo abordado, na análise da função saúde – subitem 8.3.1.2. 
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444...222   FUNDEF 

O Fundo para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – 
FUNDEF, criado pela Emenda Constitucional nº 14 de 1996 e regulamentado pela Lei nº 9.424 de 
24/12/1996, foi implantado a partir de janeiro de 1998. Sua aplicação é voltada para a manutenção e 
desenvolvimento do ensino fundamental público (1ª a 8ª séries do antigo 1º grau e educação especial) e na 
valorização de seu magistério, sendo vedada a utilização de seus recursos como garantia de operações de 
crédito, admitido somente como contrapartida de financiamento de projetos e programas do ensino 
fundamental.  

Seus recursos, de natureza contábil, são repassados automaticamente aos Municípios de acordo com 
coeficiente de distribuição estabelecido e publicado previamente.  

As receitas do Fundo são constituídas de 15% do: 

 Fundo de Participação dos Estados – FPE; 

 Fundo de Participação dos Municípios – FPM; 

 Recebimento de cota-parte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; 

 Desoneração de Exportações do ICMS de que trata a Lei Complementar nº87/96 (Lei Kandir); e 

 Recebimento de cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações 
– IPI exportação. 

O gestor do Fundo para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério é a Secretaria Municipal de Educação, através de seu titular, que conta com o Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF. 

O Conselho foi criado em janeiro de 1998 e se apresenta composto por sete conselheiros, representantes 
dos segmentos da escola, do Conselho Municipal de Educação e dos poderes Legislativo e Executivo, que 
se reúnem com o objetivo de acompanhar a utilização dos recursos do FUNDEF pela Secretaria Municipal 
de Educação. O número de membros do Conselho e sua representação atende ao disposto no inciso IV, §§ 
1º e 3º do art. 4º da Lei nº 9.424/96. 

Em 30 de março de 2001, através do Decreto nº 19.710, publicado no D.O.Rio de 02/04/2001 foi criada a 
Comissão Gestora do FUNDEF que possui dentre outras atribuições, a de promover a interlocução com o 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF e com a Comissão de 
Programação Financeira e Gestão Fiscal, com vistas ao atendimento de normas de execução orçamentária 
e financeira do Fundo, preservadas as respectivas atribuições institucionais. Esta Comissão está 
representada por um membro da Controladoria Geral do Município, um membro da Secretaria Municipal de 
Fazenda e cinco membros da Secretaria Municipal de Educação. 
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444...222...111   Receita 
De acordo com o Balanço Orçamentário de 2003, as receitas arrecadadas totalizaram R$ 576.392.673,98 e 
foram decorrentes das seguintes fontes conforme quadro abaixo: 

Re ce ita s Corre nte s 630.621.355,00 575.413.222,77 
P atrim oniais 23.356.088,00   14.364.113,41   
Trans ferênc ias  Correntes 607.235.777,00 560.900.461,54 
Outras  Receitas  Correntes 29.490,00         148.647,82        
Re ce ita s de  Ca pita l -                   -                   
S ubtota l 630.621.355,00 575.413.222,77 
Re pa sse s -                   979.451,21        

Tota l 630.621.355,00 576.392.673,98 

Re ce ita s P re vista s Arre ca da da

 

Cabe ressaltar que o valor da receita orçamentária arrecadada pelo FUNDEF ficou R$55.208.132,23 abaixo 
do valor previsto para ser arrecadado  em 2003. 

444...222...222   Despesa 
As despesas empenhadas somaram R$ 642.566.161,28 e as despesas liquidadas R$ 641.707.957,03 e 
foram decorrentes dos seguintes elementos de despesa demonstrados a seguir:  

Autoriza da s
Corrigida s

De spe sa s Corre nte s 628.436.310,60 598.836.708,50 598.112.351,20 
P es soal e E nc . S oc iais 521.639.821,00 505.428.003,56 505.428.003,56 
Outras  Despes as  Correntes 106.796.489,60 93.408.704,94   92.684.347,64   
De spe sa s de  Ca pita l 70.475.728,00   43.729.452,78   43.595.605,83   
Inves tim entos 70.475.728,00   43.729.452,78   43.595.605,83   

Tota l 698.912.038,60 642.566.161,28 641.707.957,03 

De spe sa s Re a liz a da s Liquida da s

 

Com relação a gestão orçamentária do FUNDEF em 2003, destaca-se o déficit de execução (receita 
arrecadada menor que a despesa realizada) de R$ 66.173.487,30. Cabe ressaltar que este déficit foi 
coberto pela incorporação do superávit corrente do ano anterior que totalizou R$ 68.290.683,60. 

Custeio
14,0%

Investimento
7,0%

Pessoal
79,0%
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As despesas Orçamentárias foram realizadas através dos seguintes projetos e atividades: 
P ROJETO ATIV IDADE Tota l

P ess oal das  Cre'S  - E ns ino Fundam ental 493.429.760,30
M anutencao e Revitaliz ac ao das  Uuee 61.262.888,96
Obras  e E quipam entos  para Rede de E ns ino 36.160.775,83
Desc entralizacao e Ges tao P artic ipativa 13.704.630,60
P ess oal das  Cre'S  - E duc acao E spec ial 11.998.243,26
E xec uc ao das  A c oes  E duc ac ionais 8.673.333,25
P rovisao de Gas tos  c om  P es soal 5.609.000,92
Desenvolvim ento da Inform atica E duc ativa 4.558.530,14
A tividades  Culturais  a Cargo da S m e 1.540.713,00
Revitalizacao das  S alas  de Leitura 1.425.492,59
M anutencao do M obiliario E scolar e Locacao de Im oveis 892.722,58
Inform atiz acao da Rede M unic ipal de E ns ino 799.514,16
Capac itacao P edagogic a, Tecnico-A dm inis trativa e Gerenc ial 779.554,75
Revitalizacao da P olit ic a E ducac ional 707.575,10
A valiac ao do Des em penho 538.148,42
M anutencao da "Casa dos  P raz eres" 178.891,19
A tividades  do Ins tituto Helena A ntipoff 129.607,30
A m pliacao das  Unidades  de E x tens ao 107.752,13
Im plantac ao de P olos  de A tendim entos  E spec iais 47.646,50
M anutencao do Centro de Referenc ia da E ducacao 21.380,30
Dim ens ao E tica Na E scola 0,00

Tota l Globa l 642.566.161,28  

Com relação às Demonstrações Contábeis, cabe destacar os seguintes pontos: 

 O Balanço Financeiro evidencia um saldo financeiro de R$ 79.018.883,96; 

 Com relação à gestão financeira, cabe ressaltar que no exercício de 2003 houve uma elevada 
redução das disponibilidades (R$66.697252,04); 

 O Ativo é formado unicamente por disponibilidades que totalizam R$ 79.018.883,96, sendo 
Aplicações Financeiras a conta de maior relevância, no valor de R$ 78.652.012,37. Já o passivo é 
composto basicamente pela Dívida Flutuante que soma R$ 77.026.260,32 e sua maior conta é 
Restos a Pagar, no valor de R$ 76.711.518,71, evidenciando um patrimônio liquido de 
R$ 1.992.623,64.; 

 Com relação à gestão patrimonial, destaca-se a redução de R$66.291.987,14 no Patrimônio Liquido 
(Ativo – Passivo Financeiro). 

444...222...333   MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL E NA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

O Censo escolar que serve de parâmetro para a distribuição dos recursos do FUNDEF é realizado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). O último censo realizado indica que o 
Município do Rio de Janeiro  matriculou no ensino fundamental o montante de 592.883 alunos em 2002. 
Este quantitativo representou aproximadamente 30% de todos os alunos matriculados na rede de ensino 
publico do Rio de Janeiro, ou seja, de cada 3 alunos do ensino fundamental publico, aproximadamente, um 
estuda nas escolas públicas do Município do Rio de Janeiro.  

Ressalte-se que o Município do Rio de Janeiro vem apresentando anualmente um sensível decréscimo no 
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total de alunos matriculados no ensino fundamental, conforme evidenciado no gráfico a seguir.  

Alunos Matrículados no Ensino Fundamental
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Fonte: INEP 

444...222...444   Repasses Recebidos 
No exercício de 2003,  os repasses recebidos totalizaram R$560.900.461,54, e foram decorrentes das 
seguintes fontes: 

FP M R$ 29.970.880,85
LC 87/96 R$ 8.440.875,25
ICM S R$ 501.430.476,05
IP I-E XP R$ 6.241.076,84
FP E R$ 14.817.152,55
 TOTAL R$ 560.900.461,54  

Como se pode observar no gráfico a seguir, a maior parte dos recursos decorreu do ICMS (89%). 

FONTE DE RECURSOS DO FUNDEF
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444...222...555   Ganho de Recursos 
O Ganho de recursos acumulado (diferença entre os repasses recebidos e as transferências retidas) no 
exercício de 2003 totalizou R$ 399.795.501,29. Este ganho representou 69,48% de todas as receitas 
arrecadadas pelo FUNDEF no referido exercício. 
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E m  R$
Fonte s Re pa sse  re ce bido[1] V a lor Re tido[2] Ga nho de  re cursos

FP M 29.970.880,85           9.982.808,93          19.988.171,92         
LC 87/96 8.440.875,25             2.519.613,54          5.921.261,71           
ICM S 501.430.476,05         146.779.627,24      354.650.848,81       
IP I-E XP 6.241.076,84             1.822.910,54          4.418.166,30           
FP E 14.817.152,55           -                        14.817.152,55         
TOTAL 560.900.461,54         161.104.960,25      399.795.501,29        

[1] Corresponde a aproximadamente 30% (percentual de alunos do ensino fundamental do Estado matriculados  na rede pública municipal do 
RJ em 2002) do valor total retido de todos os Entes do Estado do Rio de Janeiro. 
[2] Corresponde a retenção de 15% do total das transferências que cabe ao Município do Rio de Janeiro das seguintes fontes de recursos: 
ICMS 
IPI EXPORTAÇÃO 
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 
LEI COMPLEMENTAR 91/97 

No exercício de 2003, foram realizadas despesas que somaram R$642.566.161,28, deste montante 62% 
foram custeadas com os ganhos de recursos do FUNDEF e apenas 38% com recursos diretos do Município. 

Outras Fontes
12,7%

Ganho de 
recursos
62,2%

Valor retido
25,1%
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444...222...666   Saldo FInanceiro 
O saldo financeiro de 2003 totalizou R$79.018.883,96. Cabe ressaltar que o referido saldo ficou abaixo do 
apresentado em 2002 (R$145.716.136,22). Essa redução evidencia uma mudança na gestão dos recursos 
do FUNDEF, marcada até o exercício de 2002 por um crescente entesouramento de recursos, como 
evidencia o gráfico a seguir. 
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444...222...777   Despesa de Pessoal 
Quanto as despesa de pessoal, cumpre informar que 79% dos recursos do Fundef foram utilizados para 
pagamento de pessoal, atendendo assim o determinado no art. 7º na Lei nº 9424/96. 

Art 7º Os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, quando for o caso, serão 
utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, assegurados, pelo menos, 60% para a 
remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino 
fundamental. 

O valor total da despesa de pessoal atingiu o montante de R$505.428.004,00 (despesa liquidada) e foi 
composta pelos seguintes elementos de despesa: 

NATUREZA DIS CRIM INAÇÃO V ALOR (R$)
319004  Contratação por tem po determ inado 289.468,00
319011  V enc im entos  e vantagens  fix as  483.083.001
319016  Outras  des pesas  variáveis  20.046.814
319040  A ux ilio-trans porte 2.008.721

505.428.004,00 Tota l  

444...222...888   Inspeções  
A CAD – Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento detectou os seguintes pontos relevantes nas 
inspeções objetivando verificar a gestão dos recursos do FUNDEF no exercício de 2003: 

 Realização de várias despesas em desacordo com a legislação do FUNDEF, entre as quais: custeio 
de despesas com recursos do FUNDEF de órgãos não relacionados com ensino fundamental; custeio 
de despesas de caráter genérico (relacionadas tanto ao ensino fundamental quanto ao infantil) sem o 
devido rateio entre as fontes de recursos (Tesouro e Fundef). 

 Elevado número de duplas regências para cobrir carência de professores. No exercício de 2003, 
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10.058 vagas foram cobertas por dupla regência. 

 Cessão de escolas do Município para o ensino estadual sem a devida formalização de instrumento 
jurídico. Atualmente, aproximadamente, 300 escolas municipais são usadas pelo Estado sem 
qualquer tipo de contrapartida pelas despesas realizadas. 

 Não instituição de um plano de carreira e remuneração para o pessoal do magistério apesar de ser 
uma exigência prevista na Lei nº 9.424/96. 

 Não pagamento de contas de água de várias escolas. No exercício de 2003, o montante de contas de 
água e serviço de esgoto não pago totalizou R$8.096.372,38. Cabe ressaltar que não existe nenhum 
tipo de documentação isentando o Município do pagamento das referidas contas. 

444...333   FUNPREVI  

Sob gestão do PREVI-RIO e com finalidade de prover recursos para o pagamento de aposentadorias e 
pensões, o FUNPREVI foi criado pela Lei nº 3344 de 28/12/2001, que trouxe em seus dispositivos as 
seguintes alterações no regime previdenciário municipal: 

 exigência da contribuição previdenciária de vinte e dois por cento, incidente sobre a remuneração do 
servidor, devida pelo Município, que passou a contribuir obrigatoriamente para a previdência 
(contribuição patronal); 

 segregação dos segurados em dois grupos: 

Grupo 1: constituído pelos servidores ativos que adquiriram direito à aposentadoria até 
31/12/2001 e pelos servidores inativos; 

Grupo 2: constituído pelos servidores ativos não abrangidos no Grupo 1, por aqueles 
efetivados após a publicação da referida lei e pelos pensionistas. 

 responsabilidade financeira do Tesouro por repassar mensalmente ao FUNPREVI o montante 
correspondente ao pagamento integral das aposentadorias dos segurados integrantes do Grupo 1, 
embora o total repassado deva ser deduzido do valor da contribuição previdenciária devida pelo 
Município referente aos servidores admitidos até 31/12/2001.  

 responsabilidade financeira do FUNPREVI pelo pagamento integral das aposentadorias e pensões 
dos segurados integrantes do Grupo 2. 

 

444...333...111   PATRIMÔNIO 
O FUNPREVI foi constituído através da transferência de parte do patrimônio do PREVI-RIO, assim 
determinada pela Lei nº 3344 de 28/12/2001: 

 saldo das aplicações financeiras em títulos e Fundos de Investimentos do PREVI-RIO, existente em 
31/12/2001; 

 ações de propriedade do PREVI-RIO em 31/12/2001; 

 créditos do PREVI-RIO contra órgãos e entidades do Município em 31/12/2001, que serão pagos até 
31/12/2003; 
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 legados e doações. 

O patrimônio do FUNPREVI, em 31/12/2003, apresentou a seguinte composição: 

ATIV O FINANCEIRO 1.508.997.374,16 P AS S IV O FINANCEIRO 12.369.691,77
Disponível 1.435.606.338,90 Dívida F lutuante - Rec ursos  Não V inculados 11.829.785,05
     Tesouraria e B anc os 51.497,82      Res tos  a P agar 344.573,87
     Cheques  em  Trâns ito -6.170,01      Cons ignações 10.522.843,58
     A plic ações  F inanc eiras 1.435.561.011,09      P rec atórios  Judic iais 962.367,60
Realizável 73.391.035,26 Dívida F lutuante - Rec ursos  V inc ulados 539.906,72
     V alores  a Receber 73.391.035,26      Depós itos  de Divers as  Origens  539.906,72
ATIV O P ERM ANENTE 177.071.785,22 S ALDO P ATRIM ONIAL 1.673.699.467,61
Créditos 140.897.912,22
     Créditos  F is c ais  Insc ritos 130.079.622,25
     Inves t im entos 10.818.289,97
V alores 36.173.873,00
     V alores  a Receber 36.173.873,00
 TOTAL  1.686.069.159,38  TOTAL 1.686.069.159,38

BALANÇO P ATRIM ONIAL - 31/12/2003

 
Fonte: Contas de Gestão/2003.  

O saldo patrimonial, decorrente da diferença entre bens/direitos e obrigações, totalizou, 
R$ 1.673.699.467,61, representando um acréscimo de 24,34% em relação ao exercício anterior. 

O ativo financeiro representa 89,50% do total de bens e direitos do Fundo, sendo que 95,13% deste ativo é 
constituído por aplicações financeiras. As obrigações atuais correspondem a 0,73% do Ativo. 

444...333...222   DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELA LRF 
A administração dos regimes próprios de previdência demanda um cauteloso trabalho relacionado, 
principalmente, à existência de recursos suficientes para concessão de benefícios futuros. 

Seguindo essa vertente, a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, ao 
regulamentar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, exigido pelo artigo 165, parágrafo 3º da 
Constituição da República Federativa do Brasil, como instrumento de acompanhamento das atividades 
financeiras e de gestão do Estado, determina que sejam demonstradas as receitas e despesas 
previdenciárias, bem como as projeções atuariais dos regimes de previdência. 
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444...333...222...111   ANEXO V – RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 50, inciso IV, exige a apresentação de demonstrativo 
orçamentário e financeiro específico para as receitas e despesas previdenciárias.  

LR F, art. 5 3 , in cis o  II - Ane xo  V  (R$ M ilhares ) 

 RECEITAS  PREVIDENCIÁRIAS 1 .22 3.28 3 1 .22 3.2 83 42 4.4 20 1.2 10 .25 0

 C on trib u ição  Patron a l 24 8.7 02 24 8.7 02 6 6.6 49 2 01 .26 6
 C on trib u ição  do  Servido r Ativo  12 4.3 51 12 4.3 51 2 5.0 69 1 20 .69 5
 C on trib u ição  Servido r In a tivo  e  Pe ns ion is ta                                -                                 -   15 22 9
 R ece ita s  Pa trim o n ia is  22 0.0 00 22 0.0 00 20 8.0 58 2 67 .56 2
 Outras  R e ce itas  C orre n te s  2 7 .82 8 2 7.8 28 2 29 1 .74 7
    C o m pe ns açõ es  Pre vide nciá ria s                                -                                 -   2 24 1 .74 3
    Ou tra s  2 7 .82 8 2 7.8 28 5 4
 Alie na ção d e Be ns  3 .00 0 3.0 00 21                              -   
 Ap orte  d e  R ecu rs os  do  Tes ou ro  59 9.4 02 59 9.4 02 12 4.3 80 6 18 .75 1
 TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS  ( I ) 1 .22 3.28 3 1 .22 3.2 83 42 4.4 20 1.2 10 .25 0

 DESPESAS  PREVIDENCIÁRIAS 1 .02 5.34 2 1 .15 7.8 30 23 9.1 86 1.0 00 .47 5

 Ad m in is tra ção Ge ra l 7 2 .06 4 7 1.6 64 3 0.6 41 39 .10 8
 Previd ên cia   Socia l  95 3.2 78 1 .08 6.1 66 20 8.5 45 9 61 .36 7
    Seg urad os                                -                                 -                                -                                -   
    Ina tivos  e  Pen s io n is tas  95 3.2 78 1 .08 6.1 66 20 8.5 45 9 61 .36 7

 TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) 1 .02 5.34 2 1 .15 7.8 30 23 9.1 86 1.0 00 .47 5
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO  ( I  -  II) 19 7.9 40 6 5.4 52 18 5.2 34 2 09 .77 6

  SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO 
REGIM E PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1 .23 5.74 3 1 .43 5.5 61

 FON TE: FU N PR EVI 

 R EC EITAS      PR EVISÃO IN IC IAL   PR EVISÃO  ATU ALIZAD A 

 R EC EITAS R EAL IZAD AS 

 N o Bim e s tre    Jan  a  D ez 20 03   Jan  a  D ez 2 00 2 
1.4 82 .2 78

2 72 .8 65
1 34 .9 75

49
4 02 .1 27

1 .6 54
1 .3 82

2 73
21

6 70 .5 86
1.4 82 .2 78

 D ESPESAS  D OTAÇ ÃO      IN IC IAL  D OTAÇ ÃO  ATU AL IZAD A 

 D ESPESAS L IQU ID AD AS 

 N o Bim e s tre    Jan  a  D ez 20 03   Jan  a  D ez 2 00 2 
1.1 11 .3 73

54 .4 53
1.0 56 .9 19

                             -   
1 .0 56 .9 19

1.1 11 .3 73
3 70 .9 05

 ESPEC IFIC AÇ ÃO  N OVEMBR O  D EZEMBR O 
 PER ÍOD O D E R EFER ÊN C IA 

200 2 20 03

1.0 19 .38 7 1.4 35 .56 1

 
444...333...222...111...111   RECEITAS  

De acordo com o artigo 4º da Lei nº 3344 de 28/12/2001, são receitas do FUNPREVI: 

 as contribuições previdenciárias dos segurados e do Município; 

 os rendimentos de aplicações financeiras dos recursos do FUNPREVI; 

 os juros de operações de financiamentos e empréstimos efetuados pelo PREVI-RIO a servidores do 
Município; 

 as receitas provenientes da compensação previdenciária com o Regime Geral e com outros regimes 
próprios; 

 as dotações orçamentárias, transferências de recursos e subvenções consignadas nos orçamentos 
do Município; 

 os rendimentos de legados e doações. 
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E m  1,0 0

REC EIT A S ORÇ A M ENT Á RIA S R$ %
C ORRENT ES 811.692.114,20 54,76%
 Contr ibu iç ão Patrona l -  A tiv o Civ il -  Poder  Ex ec utiv o 264.603.094,38 17,85%
 Contr ibu iç ão Patrona l -  A tiv o Civ il -  TCMRJ 8.262.033,88 0,56%
 Contr ibu iç ão de Serv idor  -  A tiv o Civ il -  Poder  Ex ec utiv o 126.045.112,95 8,50%
 Contr ibu iç ão de Serv idor  -  A tiv o Civ il -  TCMRJ 3.170.882,45 0,21%
 Contr ibu iç ão de Serv idor  -  A tiv o Civ il -  Poder  Legis la tiv o 
(CMRJ)  7 .190.292,44 0,49%
 Rendimentos  de A plic aç ões  Financ eiras  -  FUNPREV I 373.466.528,17 25,20%
 Demais  Rec eitas  -  FUNPREV I 28 .954.169,93 1,95%
REPA SSES 670.585.947,70 45,24%
 Rec urs os  do Tes ouro 670.585.947,70 45,24%

 T OT A L  1 .482.278.061,90 100,00%  
Fonte: Contas de Gestão/2003.  

O aporte de recursos do Tesouro Municipal representa 45,24% da receita total, e embora não constitua item 
da receita orçamentária, é considerado fonte de arrecadação destinada, principalmente, ao pagamento dos 
inativos integrantes do Grupo 1 retromencionado. 

Excetuando-se os repasses, a principal receita do Fundo é representada pelo rendimento das aplicações 
financeiras que representa 25,20% da arrecadação e pela contribuição patronal dos servidores ativos do 
poder executivo 

444...333...222...111...222   DESPESAS 

Em 2003, o FUNPREVI realizou despesas orçamentárias que atingiram um montante de 
R$ 1.111.372.929,81. Este valor significou 81,97% das despesas autorizadas (R$ 1.355.770.725,00) para o 
exercício de 2003 e representou 74,98% das receitas arrecadadas (R$ 1.482.278.061,90) no mesmo 
período. 

A despesa realizada (empenhada) foi integralmente liquidada, sendo pagos 99,97% e, conseqüentemente, 
inscritos em restos a pagar processados R$ 344.573,87. Após consulta no FINCON, foi verificado que o 
valor alcançava o montante de R$ 353.227,48.  

D O T .  A T U A L IZ .  ( A ) D E S P . R E A L IZ .  ( B ) %  ( B / A )

4129 C O N ST IT UIÇÃ O  D E R ESER VA S P A T R IM ON IA IS D O  F UN P R EVI 197.940.251,00 0 0,00%

4300  SER VID O R ES IN A T IVO S D A  R ED E D E EN SIN O  524.668.481,00 523.949.400,29 99,86%

4301  SER VID O R ES IN A T IVO S D A  R ED E D E SA ÚD E 68.568.450,00 67.924.237,20 99,06%

4302  SER VID O R ES IN A T IVO S D A  A D M IN IST R A ÇÃ O  D IR ET A  236.169.032,00 235.821.057,41 99,85%

4303  SER VID O R ES IN A T IVO S D A  C M R J  57.064.156,00 41.831.379,09 73,31%

4304  SER VID O R ES IN A T IVO S D A  A D M IN IST R A ÇÃ O  IN D IR ET A  2.925.029,00 2.240.675,47 76,60%

4305  SER VID O R ES IN A T IVO S D O  T C M R J  17.987.488,00 10.952.421,68 60,89%

4419  P A SEP  SOB R E R EC UR SO S T R A N SF ER ID O S P A R A  O  SIST . P R EVID EN C IÁ R IO  74.218,00 0 0,00%

4515  B EN EF ÍC IO S A  D EP EN D EN T ES 145.083.620,00 141.866.050,28 97,78%

4516  OB R IGA ÇÕ ES A D M IN IST R A T IVA S, T R IB UT Á R IA S E C O N T R IB UT IVA S 105.290.000,00 86.787.708,39 82,43%

1.3 5 5 .7 7 0 .7 2 5 ,0 0 1.111.3 7 2 .9 2 9 ,8 1 8 1,9 7 %

P R O J E T O / A T IV ID A D E

 T o t a l  G lo b a l  
 

Fonte: Contas de Gestão/2003.  

444...333...222...111...333   RESULTADO PREVIDENCIÁRIO 

O resultado previdenciário corresponde à diferença verificada entre as receitas realizadas e as despesas 
liquidadas no período e corresponde a R$ 370.905.132,09 conforme detalhado no Demonstrativo de 
Receitas e Despesas Previdenciárias. 

RECEITA ARREC. (A) DESP. LIQUID. (B) % (B/A)

1.482.278.061,90 1.111.372.929,81 74,98%  



Processo:      40/002.032/2004
Data:                        12/04/2004
Fls.: 302              Rubrica:  

          TTTCCCMMMRRRJJJ///SSSCCCEEE///CCCAAADDD   –––   CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAADDDOOORRRIIIAAA   DDDEEE   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRIIIAAA   EEE   DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO  

Prestação de Contas de Gestão 2003 

444...333...222...222   ANEXO XIII – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS 
RECEITAS E DESPESAS 

Esse demonstrativo, nos termos da Portaria STN nº 517 de 14/10/2002, deve apresentar a projeção das 
receitas e despesas previdenciárias por pelo menos 35 (trinta e cinco) anos, tendo como inicial, o ano 
anterior à sua publicação. 

R $  M ilhares

RECEITAS 
PREV IDENCIÁRIAS

DESPESAS 
PREV IDENCIÁRIAS

RESULTADO 
PREV IDENCIÁRIO

V alor  (a) V alor  (b ) V alor  (a-b )
2003                429.610,04            1.058.451,32         (628.841,28)
2004                273.561,33            1.116.685,79         (843.124,46)
2005                216.114,54            1.212.283,44         (996.168,89)
2006                203.469,70            1.233.371,61      (1.029.901,91)
2007                190.414,48            1.253.722,60      (1.063.308,13)
2008                177.694,95            1.271.073,61      (1.093.378,66)
2009                165.035,06            1.286.232,87      (1.121.197,81)
2010                151.535,35            1.301.915,98      (1.150.380,63)
2011                137.276,52            1.317.934,92      (1.180.658,41)
2012                123.215,51            1.331.309,23      (1.208.093,72)
2013                109.092,61            1.342.871,07      (1.233.778,46)
2014                  95.415,43            1.351.275,03      (1.255.859,59)
2015                  77.837,35            1.369.475,40      (1.291.638,06)
2016                  61.379,70            1.382.503,61      (1.321.123,91)
2017                  52.051,80            1.372.773,43      (1.320.721,64)
2018                  44.237,10            1.357.178,33      (1.312.941,23)
2019                  37.132,94            1.338.027,09      (1.300.894,15)
2020                  31.207,15            1.314.013,25      (1.282.806,10)
2021                  25.480,53            1.288.169,59      (1.262.689,06)
2022                  20.375,99            1.259.332,37      (1.238.956,38)
2023                  16.741,00            1.225.103,59      (1.208.362,58)
2024                  13.733,28            1.188.126,26      (1.174.392,98)
2025                  11.278,19            1.148.731,16      (1.137.452,97)
2026                    9.220,59            1.107.504,53      (1.098.283,94)
2027                    7.582,50            1.064.505,98      (1.056.923,48)
2028                    6.327,68            1.019.967,40      (1.013.639,72)
2029                    5.371,65               974.296,02         (968.924,38)
2030                    4.490,29               928.302,13         (923.811,84)
2031                    3.627,16               882.291,27         (878.664,11)
2032                    2.863,63               836.183,25         (833.319,63)
2033                    2.234,92               790.024,17         (787.789,25)
2034                    1.702,68               744.080,36         (742.377,68)
2035                    1.203,29               698.694,11         (697.490,82)
2036                       799,28               653.830,26         (653.030,98)
2037                       488,31               609.636,95         (609.148,64)

LR F , art . 53, § 1º, inc is o  II – A nexo  XIII

EXERCÍCIO

F O N T E : N ú c le o  A tu a ria l d e  P re v id ê n c ia  –  N A P /C O P P E /UF R J  –  c á lc u lo s  a tu a ria is

P R E VI-R IO  –  b a s e  d e  d a d o s  

Em suas verificações, a CAD – Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento detectou a ocorrência do 
seguinte ponto: 

 Na inspeção realizada por esta Coordenadoria em março de 2004, foi verificado que os créditos do 
FUNPREVI com o Município do Rio de Janeiro ainda não foram recebidos, embora o prazo para o 
recebimento tenha expirado em 31/12/2003. Quando da inspeção, o processo que tratava desse 
assunto encontrava-se na PGM e,  por isso,  não foi analisado pela equipe inspecionante. 
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444...444   FCA 

O Fundo de Conservação Ambiental - FCA, previsto no parágrafo único do art. 129 da Lei Orgânica do 
Município, foi criado pela Lei nº 2.138/94, e regulamentado pelo Decreto nº 13.377/94. 

A Resolução SMAC “N” nº 25/97 dispõe sobre o Regimento Interno do Fundo de Conservação Ambiental e 
estabelece como o FCA será gerido. 

O FCA tem como objetivo o financiamento de projetos:  

 de recuperação e restauração ambiental; 

 de prevenção a danos ao meio ambiente; e 

 de educação ambiental. 

As receitas que constituem o FCA estão previstas no art. 3º do Decreto nº 13.377/94 e no art. 1º do Decreto 
“N” nº 17.279/98. A arrecadação deste Fundo, no exercício de 2003, foi a seguinte: 

E m  1,0 0

RECEIT AS ORÇAM ENTÁ RIAS R$ %
CORRENTES 802.463,89 1,96
 Juros  de Títulos  de Renda 358.730,95 0,88
 Remuneração de Depós itos  Banc ários  443.732,94 1,08
REPA SSES 40.102.402,77 97,87
 Royalties  do Petróleo (FPM) 25.308.773,22 61,76
 Royalties  do Petróleo 13.655.500,45 33,32
 Royalties  do Petróleo - Fundo Espec ial 455.732,87 1,11
 Multas  à Legis lação do Meio A mbiente 321.952,05 0,79
 Multas  à Legis l. Meio A mb. (Dív . A tiv a) 360.444,18 0,88
 OUT RAS REC EITA S  72.159,90 0,18

 TOTA L 40.977.026,56 100  
Fonte: Contas de Gestão/2003. 

A principal receita do Fundo é obtida através dos Royalties do Petróleo que totalizaram R$ 39.420.006,34, 
correspondendo a 96,20% do total arrecadado. Desse montante, R$ 6.592.855,07 correspondem a valores 
referentes a novembro e dezembro de 2002, que ingressaram na conta do fundo somente em  janeiro e 
fevereiro de 2003, respectivamente. 

O Município do Rio de Janeiro, através do Fundo de Conservação Ambiental, subordinado à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, tem para si a responsabilidade de aplicar recursos, advindos dos Royalties do 
Petróleo, em projetos de recuperação e educação ambiental e, para isso, conta o Fundo com uma dotação 
de 60% das receitas transferidas dos Royalties do Petróleo, de acordo com o disposto no Decreto nº 
22.810/03. 

Em 2003, o FCA realizou despesas orçamentárias que atingiram um montante de R$ 15.137.103,69. Este 
valor significou 36,20% das despesas autorizadas (R$ 41.820.746,46) para o exercício de 2003 e 
representou 36,94% das receitas arrecadadas (R$ 40.977.026,56) no mesmo período. 

DOT. ATUALIZ. (A) DESP. REALIZ. (B) % (A/B)
1011  PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO 8.262.500,00 621.706,71 7,52%
1031  PROJETO DE RECUPERACA O E EDUCACA O A MBIENTAL  33.558.246,46 14.515.396,98 43,25%

41.820.746,46 15.137.103,69 36,20%

PROJETO/ATIV IDADE

 Total Global  
Em suas verificações, a CAD – Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento detectou que os recursos 
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referentes aos royalties e às multas à legislação do meio ambiente continuam sendo repassados ao FCA 
pela SMAC com atraso e sem a devida atualização monetária. 

444...555   FOE/PGM 

O Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município foi criado pela Lei nº 788/85 e 
regulamentado pelo Decreto nº 7.282/87, integrando a estrutura da Procuradoria Geral do Município 
juntamente com um Centro de Estudos, cujas atividades-fim são definidas em regimento próprio e 
custeadas pelo FOE. 

De acordo com o art. 1º do Decreto nº 7.282/87, o Fundo Orçamentário Especial do Centro de Estudos da 
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro reveste-se de natureza contábil, e a aplicação de seus 
recursos destina-se basicamente ao aperfeiçoamento intelectual dos integrantes da carreira de Procurador 
do Município. 

As receitas totais do Fundo somaram R$ 11.238.180,97 já as despesas realizadas atingiram o montante de 
R$7.874.312,03, como evidenciado na tabela a seguir: 

Ca te goria  Econom ica Tota l
Despesa Corrente Outras  Des pes as  Correntes 7.698.828,30

P ess oal e E ncargos  S oc iais 22.142,50
7.720.970,80

Despesa de Capital Invers ões  F inanc eiras 0,00
Inves tim entos 153.341,23

153.341,23
Tota l 7.874.312,03

Total

Total

 

As despesas orçamentárias foram realizadas através dos seguintes projetos e atividades: 
P ROJETO/ATIV IDADE Tota l

P rogram a de Im plem entac ao, A poio e M oderniz ac ao da P gm 3.675.245,43
A tividades  do Fundo Orc am entario E spec ial do Centro de E s tudos  da P gm 2.368.088,04
A m pliac ao e M oderniz ac ao Na A rea de Inform atic a da P gm 1.830.978,56

Tota l 7.874.312,03  

Com relação às Demonstrações Contábeis, destacam-se os seguintes pontos: 

 O Balanço Orçamentário evidencia que no exercício de 2003 houve um superávit na execução 
orçamentária (receita arrecadada maior que a despesa realizada) de R$3.363.868,94. 

 O Balanço Financeiro evidencia que as disponibilidades financeiras finais do Fundo Orçamentário 
Especial da PGM atingiram o montante de R$25.677.725,78. Cabe ressaltar que este valor é 13% 
superior a disponibilidade registrada em 2002.   

 De acordo com o Balanço Patrimonial, a situação liquida do Fundo (Ativo – Passivo) apresenta-se 
positiva em  R$25.832.608,01 (valor do Patrimônio Liquido).  

Cabe-nos destacar que a situação liquida patrimonial do Fundo apresenta um acréscimo de R$2.995.003,19 
em relação à de 2002. 
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444...666   FUNDET 

O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro foi criado pela Lei n. º 
2.586/97, e regulamentado pelo Decreto  “N”  nº 16.559/98. É gerido pela Secretaria Municipal de Trabalho 
e destina-se: 

 ao apoio e fomento a pequenos e microempreendimentos econômicos, formais ou informais, e; 

 a iniciativas de entidades promotoras de ações que levem ao aumento do nível de emprego e da 
renda que estejam instaladas no Município do Rio de Janeiro. 

Conforme prevê o art. 5º da Lei n. º 2.586/97, o Fundo deve ser administrado por um Conselho composto 
paritariamente por representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil organizada. Seus 
membros não são remunerados e possuem um mandato de dois anos, sendo permitida uma recondução. 
Cabe ao Conselho Administrativo zelar pela aplicação dos recursos do Fundo de acordo com sua finalidade 
legal. 

As receitas que constituem o FUNDET são aquelas previstas no art. 2º da Lei nº 2.586/97 e no art. 3º do 
Decreto “N” nº 16.559/98 e a arrecadação, no exercício de 2003, foi a seguinte: 

RECEITAS  ORÇAM ENTÁRIAS  R$ %
CORRENTES     487.821,54      9,26 
 Rem uneração de Depós itos  B ancários      312.007,02      5,92 
 Juros  de E m prés t im os      175.814,52      3,34 
RECEITAS  DE CAP ITAL     321.278,52      6,10 
 A m ort izações  de Em prés tim os      321.278,52      6,10 
REP AS S ES  4.461.285,89    84,65 
 Recursos  do Tesouro  4.461.285,89    84,65 

 TOTAL 5.270.385,95  100,00  
Fonte: Contas de Gestão/2003. 

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2003 foi de R$ 1.000.000,00, resultando em um excesso 
de arrecadação de R$ 4.270.385,95, quando comparado com a receita arrecadada. 

As despesas que constituem o FUNDET são aquelas discriminadas no art. 3º da Lei nº 2.586/97 e no art. 4º 
do Decreto “N” nº 16.559/98.  

Em 2003, o FUNDET realizou despesas orçamentárias que atingiram um montante de R$ 5.769.951,14. 
Este valor significou 95,80% das despesas autorizadas para o exercício 2003 (R$ 6.023.331,52), resultando 
em uma economia orçamentária de R$ 253.380,38. 

A partir da comparação da receita arrecadada com a despesa realizada, verifica-se que o FUNDET 
apresentou um déficit na execução orçamentária de R$ 499.565,19.  

A seguir são apresentadas as despesas do FUNDET discriminadas por projetos e atividades: 
R$

1165 PROGRAM A DE  CREDITO PRODUTIV O                                                             5.769.951,14
2331 DE SP ESA S OBRIGATORIAS  E  OUTROS CUS TEIOS  - ADM ISTRACAO DIRETA          -               

5.769.951,14 

PROJETO/ATIV IDADE

TOTAL  
Fonte: FINCON 
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As diretrizes da política de aplicação dos recursos do Fundo foram estabelecidas pela Deliberação 
Normativa nº 03/99. Os recursos do Fundo devem ser aplicados de acordo com seus objetivos e destinam-
se:  

 ao empréstimo para associações civis e outras organizações não governamentais também sem fins 
lucrativos, criadas com a finalidade institucional de conceder crédito a pequenos e 
microempreendedores, pessoas físicas ou jurídicas, visando à geração de emprego e renda; 

 ao empréstimo a instituições para que prestem garantias a operações de crédito para pequenos e 
microempreendedores visando à geração de emprego e renda; 

 à prestação de contragarantia em favor de associações civis e outras organizações não 
governamentais também sem fins lucrativos, de forma a possibilitar que pequenos empreendedores, 
pessoas físicas ou jurídicas, possam obter financiamento junto a instituições financeiras oficiais, 
sociedades mercantis de crédito ou organizações de fomento; 

 ao oferecimento de contragarantia em favor de instituição especializada no oferecimento de garantias 
de caráter solidário; 

 à promoção do bem-estar social sob o enfoque das oportunidades de trabalho, através de outras 
atividades compatíveis com as finalidades institucionais do Fundo.  

444...777   FMH 

O Fundo Municipal de Habitação, de natureza contábil e financeira, foi criado pela Lei nº 2.262/94, e 
regulamentado pelo Decreto “N” nº 15.898/97, sendo sua gestão de competência da Secretaria Municipal de 
Habitação. 

Este Fundo tem como objetivo proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos 
programas e projetos da política habitacional do Município. 

Segundo o art. 5º do Decreto n. º 15.898/97, os recursos do Fundo Municipal de Habitação, após aprovação 
do Secretário Municipal de Habitação, são aplicados em: 

 financiamento total ou parcial de programas habitacionais; 

 aquisição de material permanente ou de consumo e outros insumos necessários ao desenvolvimento 
dos programas; 

 financiamento para aquisição de materiais de construção e assistência técnica a cooperativas 
habitacionais ou mutirões nos assentamentos de baixa renda, para construção e melhoria das 
habitações e de infra-estrutura urbana; 

 desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos ligados à 
política habitacional; e 

 atendimento de outras despesas de caráter urgente e inadiável necessárias à execução das ações 
mencionadas na política habitacional. 
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As receitas arrecadadas do Fundo atingiram o montante de R$9.702.699,04, e foram decorrentes das 
seguintes fontes: 

Re ce ita s P re vista s Arre ca da da
Receitas Correntes 1.500.000,00  417.545,21     

P atrim oniais 1.500.000,00  408.645,21     
Outras  Rec eitas  Correntes -                 8.900,00         

Receitas de Capital -                -                
Repasses 6.350.000,00  9.285.153,83  

Tota l 7.850.000,00  9.702.699,04   

As despesas somaram R$8.349.666,74 e foram realizadas através dos seguintes projetos e atividades: 
P ROJETO/ATIV IDADE Tota l

P rogram a Favela-B airro 4.944.564,820 
P rogram a B airrinho - Urbanizacao de P equenas  Favelas 3.405.101,920 

Tota l 8.349.666,740  

Com relação às Demonstrações Contábeis, cabe destacar os seguintes pontos: 

 O Balanço Orçamentário evidencia que no exercício de 2003 houve um superávit na execução 
orçamentária (receita arrecada maior que a despesa realizada) de R$1.353.032,30.  

 Outro aspecto evidenciado no Balanço Orçamentário foi à discrepância entre os valores previstos e 
os realizados das receitas e despesas orçamentárias, o que evidencia uma falha nas projeções 
orçamentárias. 

 De acordo com o Balanço Financeiro, as disponibilidades financeiras finais do FMH atingiram o 
montante de R$6.334.333,27. Cabe ressaltar que este valor é 166% superior a disponibilidade 
registrada em 2002.   

 O Balanço Patrimonial evidencia que a situação liquida do Fundo (Ativo – Passivo) apresenta-se 
positiva em  R$2.585.390,18 (valor do Patrimônio Liquido).  

Cabe-nos destacar que a situação liquida patrimonial do Fundo apresenta uma redução de R$589.742,69 
em relação à de 2002. 

444...888   FMDU 

O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, de natureza contábil e financeira, sem personalidade 
jurídica, previsto nos arts. nº 18 e 22 da Lei Complementar nº 16/92 (Plano Diretor Decenal), foi criado e 
regulamentado pela Lei nº 2.261/94 sendo vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo. 

As receitas que devem compor o FMDU são aquelas previstas no art. 2º da Lei nº 2.261/94, tendo sido 
arrecadado em 2003 o seguinte valor: 

RECEITAS  ORÇAM ENTÁRIAS R$ %
CORRENTES
 Rem uneração de Depós itos  B ancários   49.262,47  100,00 

 TOTAL 49.262,47 100,00  
Fonte: Prestação de Contas do Exercício 2003. 
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No exercício de 2003 o FMDU não realizou qualquer tipo de despesa orçamentária. 
DOTAÇÃO EM P ENHADA

2354 PROGRAM A S E  P ROJETOS NA AREA  DE  DESE NVOLVIM ENTO URBA NO  104.550,00 0,00
104.550,00 0,00

PROJETO/ATIV IDADE

TOTAL  
Fonte: FINCON 

O art. 22 da Lei Complementar nº 16/92, previu a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo, com a finalidade de dar suporte financeiro à implantação 
dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação e infra-estrutura de saneamento básico nas Áreas 
de Especial Interesse Social. A Lei Complementar n. º 31/97 também destinou os recursos arrecadados a 
título de pagamento de contrapartida à consecução da mesma finalidade. Tal função foi deslocada da 
Secretaria Municipal de Urbanismo para a Secretaria Municipal de Habitação, por força da Lei 2.262/94. 

444...999   FMDCA 

O Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente foi  instituído pela Lei nº 
1.873/92 e  tem como objetivo proporcionar recursos destinados às políticas públicas de atendimento à 
criança e ao adolescente.  

A Lei supracitada criou, também, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que é um 
órgão deliberativo e controlador das ações da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente.  

Compete ao CMDCA no que diz respeito ao FMDCA: 

 fixar planos de aplicação e os critérios de utilização das doações subsidiadas e demais receitas do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do art. 260, § 2º, da Lei 
Federal n° 8.069/90;  

 fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

As receitas arrecadadas do Fundo atingiram o montante de R$2.473.926,59, e foram decorrentes das 
seguintes fontes: 

Re ce ita s P re vista s Arre ca da da
Receitas Correntes 1.500.000,00  2.473.926,59  

P atrim oniais 500.000,00     1.078.485,47  
Outras  Receitas  Correntes 1.000.000,00  1.395.441,12  

Receitas de Capital -                -                
Repasses -                -                

Tota l 1.500.000,00  2.473.926,59   

As despesas somaram R$3.561.435,89 e foram realizadas através do seguinte projeto e atividade: 
P ROJETO/ATIV IDADE Tota l

Capac itacao, A ssessoria e P rotecao E spec ial No A tendim ento a Crianca e ao A dolescente 3.561.435,89
Tota l 3.561.435,89  

Com relação às Demonstrações Contábeis, cabe destacar os seguintes pontos: 

 O Balanço Orçamentário evidencia que no exercício de 2003 houve um déficit de execução 
orçamentária (despesa realizada maior que a receita arredada) de R$1.087.508,30. 

 Outro aspecto evidenciado no Balanço Orçamentário foi à discrepância entre os valores previstos e 
os realizados das receitas e despesas orçamentárias. 
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 De acordo com o Balanço Financeiro, as disponibilidades financeiras finais do FMDCA atingiram o 
montante de R$7.817.533,85. Cabe ressaltar que este valor é inferior ao do exercício passado, já que 
houve um resultado financeiro negativo em 2003 de R$933.324,11.  

 O Balanço Patrimonial evidencia que o Ativo do FMDCA é formado unicamente por disponibilidades 
que totalizam R$7.817.533,85, já o Passivo é composto basicamente pela Divida Flutuante que soma 
R$2.255.755,57. A situação liquida do Fundo (Ativo – Passivo) apresenta-se positiva em  
R$5.561.776,28 (valor do Patrimônio Liquido).  

 Cabe-nos destacar que a situação liquida patrimonial do Fundo apresenta uma redução  de 
R$2.626.560 em relação à de 2002. 

444...111000   FMAS 

O Fundo Municipal de Assistência Social foi criado pela Lei nº 2.460/96, tendo como objetivo proporcionar 
recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social. Este Fundo vincula-se 
diretamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que o gere com auxílio do Conselho 
Municipal de Assistência Social. 

Para atingir seus objetivos institucionais e legais o FMAS é assim dividido: 

 Projetos Especiais: Projetos com duração delimitada pelo tempo com objetivos diversos, dentro do 
espectro da Assistência Social, avaliados e aprovados pelo CMAS e posteriormente  pela União; 

 Rede de Serviços de Ação Continuada (SAC): Projetos de ação continuada com objetivos definidos 
de acordo com as suas modalidades: Abrigo, Apoio à Pessoa Idosa (API), Apoio à Pessoa Portadora 
de Deficiência (PPD) e Programa de Atendimento à Criança/ Programa Creche Manutenção 
(PAC/PCM). 

As receitas que constituem o FMAS são aquelas previstas no art. 3º da Lei nº 2.460/96. A receita 
orçamentária arrecadada no exercício de 2003 está detalhada a seguir:  

 
RECEITAS  ORÇAM ENTÁRIAS R$ %

CORRENTES  16.525.943,95 75,31
 Trans ferênc ias  do FNA S -E rradic aç ão do trabalho infantil    2.582.972,60 11,77
 M anutenç ão da Unid. Levy  M iranda do abrigo de Cris to    3.000.000,00 13,67
 P rogram a de A tendim ento a Criança    3.367.689,24 15,35
 Trans ferênc ia do FNA S -A gente Jovem  S A C-2001    1.874.510,00 8,54
 P rogram a P ortadores  de Defic ienc ias      3.255.462,48 14,84
 Trans ferênc ias  do FNA S -P E TI P rogram a Des env. 
P rodesc o       400.000,00 1,82
 Rem uneraç ão de Depós itos  B ancários     1.296.611,03 5,91
 Trans ferênc ias  do FNA S -ação Continuada A brigo       223.440,00 1,02
 Outras  Rec eitas  Orçam entárias        525.258,60 2,39
REP AS S ES    5.416.862,27 24,69
 Rec ursos  do Tesouro    5.416.862,27 24,69

 TOTAL 21.942.806,22 100,00  
Fonte: Prestação de Contas do Exercício 2003. 
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As principais receitas do Fundo são as provenientes das Transferências do Tesouro, R$ 5.416.862,27, 
correspondendo a 24,69% do total arrecadado e do Programa de Atendimento a Criança no valor de 
R$ 3.367.689,24 que corresponde a 15,35%. 

Os recursos do FMAS devem ser aplicados após avaliação e aprovação do Conselho Municipal de 
Assistência Social. 

Em 2003, o FMAS realizou despesas orçamentárias que atingiram um montante de R$ 18.388.264,89, 
ocorrendo uma economia orçamentária de R$ 19.336.342,72 resultante da comparação com a despesa 
fixada de R$ 37.724.607,61. 

O FMAS obteve um superávit na execução orçamentária de R$ 3.554.541,33, quando comparada a receita 
arrecadada com a despesa realizada no exercício de 2003.  

A seguir é apresentada a despesa realizada no FMAS por Projetos e Atividades: 
R$ %

2486  ATENDIM E NTO A  CRIANCA S E  JOV ENS E M  S ITUACAO DE RIS CO S OCIAL      7.403.578,91 40,26%
´2048  PROGRAM A  DE  A S IS TE NCIA  SOCIA L  1.585.449,29 8,62%
´2050  PROGRAM A  DE  A S IS TE NCIA  SOCIA L PA RA JOVE NS E  ADULTOS 1.914.324,09 10,41%
2274  PROGRAM A  DE  A TE NDIM ENTO A  TE RCE IRA  IDADE                                         3.733.398,30 20,30%
2488  AS SIS TE NCIA  A  P ORTADORES DE  DEFICIENCIA                                              3.309.326,82 18,00%

2120  PROGRAM A  DE  A SS ISTENCIA  SOCIAL P ARA  P ESS OAS EM  S ITUA CA O DE  
RUA                              

138.810,00 0,75%

2487  ATENDIM E NTO P S ICOS SOCIA L EM  NUCLEOS DE  AP OIO AS  FA M ILIAS -NA F   303.377,48 1,65%

2331  DE SPE SA S OB RIGATORIA S  E  OUTROS CUS TE IOS - A DM ISTRACAO DIRE TA   0,00 0,00%

2619  INS T.PROG.CA SAS  DE  ACOLHIDA ,P /ATEND.CRIA NCA S,ADOL.V IT M A US 
TRA TOS  E  AB US  S EXUAIS -E L7246    

0,00 0,00%

18.388.264,89 100,00%

PROJETO/ATIV IDADE

TOTAL  
Fonte: FINCON 

444...111111   FMEO  

O Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico foi criado pela Lei nº 3.428, de 19 de agosto de 2002. Cabe à 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer a sua gerência e administração. O FMEO possui os seguintes 
objetivos: 

 o apoio e a formação de atletas em modalidades olímpicas, diretamente, ou mediante clubes, 
confederações, federações, Comitê Olímpico Brasileiro, escolas, centros esportivos e vilas olímpicas; 

 o apoio a eventos relacionados ou convergentes com a prática de esportes olímpicos; 

 o apoio à realização de torneios internacionais de grande porte, tais como Jogos Pan-americanos, 
Universitários, Para-olimpíadas e Olimpíadas; 

 o apoio ao desenvolvimento e aprimoramento de atletas, diretamente, ou mediante clubes, 
confederações, federações, Comitê Olímpico Brasileiro, escolas, centros esportivos e vilas olímpicas; 

 a realização de investimentos que viabilizem a preparação de atletas e eventos de promoção 
olímpica; 

 a co-participação da Prefeitura em eventos internacionais de natureza olímpica; 

 a viabilização da concessão de bolsas de treinamento no exterior para atletas com performance 
olímpica.  
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As receitas que constituem o FMEO são aquelas previstas no art. 3º da Lei nº 3.428/02.  

E m  1,0 0

RECEITAS 
ORÇAMENTÁRIAS R$ %

CORRENTES 31,1 0,0%
Outras Receitas Correntes 31,1 0,0%
REPASSES 22.497.701,33 100,0%
Recursos do Tesouro 22.497.701,33 100,0%

 TOTAL 22.497.732,43 100,0%  
Fonte: Contas de Gestão/2003. 

De acordo com o quadro acima, pode-se dizer que as receitas do Fundo compõem-se quase na sua 
integralidade por recursos repassados pelo Tesouro Municipal. 

Em 2003, o FMEO realizou despesas orçamentárias que atingiram um montante de R$ 25.963.565,74. Este 
valor significou 87,21% das despesas autorizadas para o exercício 2003 (R$ 29.772.970,00), e, representou 
115,41% das receitas arrecadadas (R$ 22.497.732,43). 

Despesas por Projetos e Atividades: 
DOT. AT UAL IZ . (A) DESP. REALIZ . (B) % (A/B)

1600 JOGOS PA N-A MERICA NOS DE 2007 27.422.970,00 23.613.566,94 86,11%
2600 EV ENTOS ESPORTIV OS E OLÍMPICOS 2.350.000,00 2.349.998,80 100,00%

29.772.970,00 25.963.565,74 87,21%

PROJETO/A TIV IDA DE

 To tal Glo bal  
Fonte: Contas de Gestão/2003. 
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555...   EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA 

Empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da 
Administração Indireta do Estado, criadas por autorização legal, tendo por objetivo, como regra, a 
exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços 
públicos. 

Duas das principais diferenças entre essas empresas estatais são a forma jurídica e o controle acionário. As 
empresas públicas são criadas sob qualquer forma jurídica adequada a sua natureza, tendo o Estado como 
único acionista; enquanto que, as sociedades de economia mista são criadas sob a forma de sociedades 
anônimas, cujo controle acionário pertença ao Poder Público. 

Embora essas empresas estatais sejam pessoas jurídicas de direito privado, sujeitam-se a um controle 
administrativo do Estado, que atribui uma natureza híbrida ao seu regime jurídico. 

555...111   RIOCOP 

De forma a evitar distorções nos indicadores obtidos, não são apresentados alguns dados relativos à 
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas – RIOCOP, em liquidação extrajudicial desde 
1996. Incorporar esses dados da RIOCOP aos demais implicaria em considerá-la em operação, situação 
esta que não ocorre. Algumas informações relativas à RIOCOP constam apenas no item 5.2.2.1 e nos 
quadros relativos ao endividamento e ações judiciais. 

555...222   DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis apresentadas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista 
evidenciam significativas deficiências tanto no que concerne à forma, quanto ao seu conteúdo, resultando 
em distorções no resultado e na composição patrimonial. 

555...222...111   EVIDENCIAÇÃO 
Embora esta nomenclatura tenha natureza doutrinária, os seus requisitos estão consubstanciados na 
Norma Brasileira de Contabilidade Técnica nº 01, aprovada pela Resolução nº 785/95 do Conselho Federal 
de Contabilidade. Por tratar-se de objeto de Norma Técnica, este requisito da informação passa a se 
revestir de efeitos legais, uma vez que a Lei nº 6.404/76 em seu artigo 177 determina que a escrituração 
das companhias obedecerá aos princípios de contabilidade e demais legislações aplicáveis. 

A evidenciação contábil tem obrigatoriedade enfatizada pelas disposições da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, pois contempla como um de seus pilares a transparência das contas públicas. 

As demonstrações contábeis das empresas públicas e sociedades de economia mista relativas ao exercício 
de 2003, de um modo geral, apresentaram as seguintes deficiências: 

Ausência de detalhamento da composição no Balanço Patrimonial das rubricas de Provisões, as quais 
incluem tanto despesas de natureza trabalhista quanto valores relativos a perdas e contenciosos judiciais, 
além de outros valores não identificados. 
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Apresentação do resultado financeiro pelo valor líquido. Tal deficiência além de ferir a evidenciação contábil, 
não atende ao disposto no artigo 187 da Lei nº 6.404/76 e parágrafo 3.3.2.3 da Norma Brasileira de 
Contabilidade Técnica nº 3.3 – Demonstração do Resultado, aprovada pela Resolução nº 686/90 do 
Conselho Federal de Contabilidade, que estabelece a apresentação do valor da despesa financeira 
acompanhado do valor da receita financeira obtida. 

A RIOCOP, RIOLUZ, GUARDA MUNICIPAL, COMLURB, CETRIO e o RIOCENTRO tiveram, no período de 
2003, ajustes de exercícios anteriores registrados, entretanto, não detalhados em notas explicativas, em 
contrário ao que prevê o art.176, §5º, da lei 6.404/76. 

A Lei das Sociedades por Ações menciona que as notas explicativas deverão conter, dentre outros 
assuntos, os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente os estoques. Não 
obstante, isso não foi constatado nas seguintes empresas: RIOCOP, RIOLUZ, RIOFILME, IMPRENSA, 
IPLANRIO, GUARDA MUNICIPAL, RIOCENTRO, CETRIO, COMLURB E RIOTUR. 

Não foi observado em nenhuma das empresas em comento a apresentação, no Balanço Patrimonial, dos 
ajustes para atender a perdas prováveis na realização dos elementos do ativo, tais como Provisão para 
Devedores Duvidosos, Provisão para Ajuste a Valor de Mercado, Provisão para Perda em Investimentos, 
etc. 

No Balanço Patrimonial da RIOLUZ, RIOCOP e RIOURBE, foram aglutinadas contas que representam mais 
de 10% do ativo circulante sob o título “Outros Créditos”. O mesmo foi verificado no passivo exigível, sob a 
nomenclatura de “Outras Contas a Pagar” e/ou “Outras Obrigações”. Essa forma de apresentação está em 
desacordo com a NBC nº 3 aprovada pela Resolução nº 686, de 14/12/1990, do Conselho Federal de 
Contabilidade, que trata da estrutura e conteúdo das demonstrações contábeis, referendando e detalhando 
o texto da Lei nº 6.404/76. 

Falta de informações detalhadas por empresas sobre a execução orçamentária, principalmente quanto às 
origens e aplicações de recursos de capital de utilização vinculada mencionada no artigo 44 da Lei da 
Responsabilidade Fiscal. A apresentação destas informações pela CGM através do anexo XIV na Lei de 
Responsabilidade Fiscal não contempla o atendimento à previsão legal no que diz respeito às empresas 
estatais individualmente.  

Verifica-se a ausência de detalhamento do grupo Ativo Permanente, Imobilizado e Diferido nos Balanços 
Patrimoniais, os quais são apresentados pelos valores líquidos, ou seja, já deduzidas as depreciação e 
amortização acumuladas. Esse fato impede a análise do valor que potencialmente gerará benefícios futuros. 

As empresas públicas e as sociedades de economia mista vêm constituindo provisões para contingências 
em seus Balanços Patrimoniais, assim como estão mencionando em notas explicativas a possibilidade de 
perda em outras ações que estão tramitando na justiça competente. Entretanto, verifica-se que os valores 
contabilizados nem sempre coincidem com a correspondente abertura dos mesmos nas notas explicativas, 
gerando um conflito das informações que estão sendo apresentadas, conforme evidenciado abaixo: 
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AÇÕES JUDICIAIS E RISCOS FISCAIS

EMPRESAS AÇÕES 
TRABALHISTAS INSS/FGTS SRF ISS OUTROS

TOTAL EM 
NOTAS 

EXPLICATIVAS

BALANÇO 
PATRIMONIAL DIFERENÇA

EMAG 0(1)

EMV 1.503.733 803.613 4.934.363 299.631 7.541.340 7.541.340 0
CETRIO 0(2) 0(2) 0 6.928.038 (6.928.038)
COMLURB 6.500.000 4.808.422 11.308.422 11.308.422 0
IPLANRIO 1.222.157 1.222.157 1.222.157 0
RIOCENTRO 912.956 912.956 912.956 0
RIOFILME 0(1)

RIOLUZ 8.508.622 8.508.622 13.855.960 (5.347.338)
RIOTUR 2.558.535 6.490.843 0(3) 200.000 9.249.378 35.065.319 (25.815.941)
RIOURBE 72.720.000 40.120.000 6.020.000 118.860.000 116.476.340 2.383.660
MULTIRIO 935.655 15.703.650 16.639.305 16.682.790 (43.485)
RIOCOP 354.233 12.294.238 12.648.471 12.648.471 0
TOTAL 13.987.270 104.226.728 45.054.363 0 23.622.291 186.890.652 222.641.795 (35.751.143)
Fonte: Notas Explicativas e  Balanços Pa trimonia is das empresas públicas e  sociedades de economia mista
(1) Não há registro de ação judicial ou contingência fiscal relac ionados à RIOFILME e à EMAG

(2) A CETRIO apenas informou em notas explicativas que esse saldo refere-se a soma de uma contingência de ISS e outras
 ações judic iais impetradas por terceiros, sem mencionar valores.
(3) A RIOTUR evidenciou em notas explicativas ter recebido 3 autos de infração de ISS, mas não apresentou valores.   

A diferença de R$35,7 milhões refere-se aos valores provisionados nos Balanços Patrimoniais e não 
evidenciados, por natureza e numericamente, nas notas explicativas das empresas públicas e sociedades 
de economia mista, conforme recomendado pelo artigo 176, §5º. da Lei 6.404/76. 

555...222...222   CONTEÚDO E FORMA DAS DEMONSTRAÇÕES 
Além do prejuízo na informação contábil causado por uma deficiente evidenciação, as demonstrações 
contábeis das empresas públicas e sociedades de economia mista contêm imperfeições relativas ao seu 
conteúdo e forma, discriminadas a seguir: 

555...222...222...111    MANUTENÇÃO DE BENS SEM RESPECTIVA PROPRIEDADE 

As distorções apontadas neste item referem-se exclusivamente a RIOCOP – em liquidação. 

No grupo Imobilizado, verifica-se a manutenção do terreno em que funcionava a fábrica de argamassa, 
incluindo os respectivos valores de benfeitorias, instalações e congêneres no total de R$11.558.926,93 e 
que foi desapropriado através do Decreto nº 21.522, de 05/06/2002. Neste terreno estão sendo realizadas 
obras de construção da “Cidade das Crianças”.  

Considerada a depreciação acumulada no total de R$5.702.098,85 o valor líquido contábil do bem é de 
R$5.856.828,08 e representa uma distorção nas demonstrações contábeis da empresa, visto que esta não 
mais detém sua propriedade.  

A desapropriação do terreno não consta nas notas explicativas da empresa e nem há menção ao valor que 
será recebido a título de indenização, contudo, o valor do bem permanece registrado no Balanço 
Patrimonial da RIOCOP. 

Ressalte-se ainda, que o terreno em questão teve penhora solicitada, após já haver sido decretada a sua 
desapropriação. 
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555...222...222...222   DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 
DESACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI nº 6.404/76. 

A elaboração da demonstração das origens e aplicações de recursos – DOAR é disciplinada no artigo 188 
da Lei nº 6.404/76. 

Tal demonstração visa apresentar as mutações na posição financeira de uma entidade em sua totalidade, 
isto é, abrangendo um conceito superior ao de disponibilidades financeiras e arrolando todo o potencial de 
geração e aplicação de recursos. 

Neste sentido, devem ser arrolados todos os recursos captados e aplicados, de cujo confronto sairá o 
aumento ou a redução no capital circulante líquido. 

Na DOAR da COMLURB, a demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido apresentou erro em 
todos seus saldos, pois além do impacto dos ajustes de exercícios anteriores sobre as contas do ativo e 
passivo circulantes, verificou-se que os saldos finais de 2002 e 2003 foram classificados como saldos 
iniciais nos respectivos exercícios, conforme verificado abaixo: 

NO FINAL NO INÍCIO DIFERENÇA NO FINAL NO INÍCIO DIFERENÇA
COMLURB 11.040.545 47.860.667 36.820.122 4.724.038 58.646.105 53.922.067 90.742.189
FONTE: DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DIFERENÇA 
TOTALEMPRESA

 
555...222...222...333   AGLUTINAÇÃO DE SALDOS DE CONTAS COM O TÍTULO DESPESAS 

GERAIS. 

A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica nº 3 aprovada pela Resolução nº 686, de 14/12/1990, do 
Conselho Federal de Contabilidade, trata da estrutura e conteúdo das demonstrações contábeis, 
referendando e detalhando o texto da Lei nº 6.404/76. 

O item 3.1.5 da citada Norma determina que “O grau de revelação das demonstrações contábeis deve 
propiciar o suficiente entendimento do que cumpre demonstrar (...)”. Completando o entendimento, no item 
3.2.2.9 consta a condição para aglutinação de saldos de pequenas contas, assim entendidas aquelas cujo 
saldo não seja superior a um décimo do total do grupo, sendo vedado o uso de expressões como “diversas 
contas” ou “contas-correntes”. 

As citadas exigências objetivam valorizar a transparência e compreensibilidade das demonstrações 
contábeis e, quando estas se referem a entidades na qual são aplicados recursos públicos, assumem uma 
importância ainda maior. 

Excetuando a EMV, RIOCOP e RIOFILME, as demonstrações dos resultados do exercício de 2003 das 
outras empresas estatais não observaram estes requisitos, conforme abaixo: 

EMPRESA DESPESAS 
GERAIS

DESPESAS 
OPERACIONAIS RELAÇÃO

EMAG 426.226 1.649.242 25,84%
EMV 10.129.611 113.980.184 8,89%
CETRIO 24.559.550 46.579.814 52,73%
COMLURB 25.783.340 112.741.579 22,87%
IPLANRIO 22.599.899 67.070.931 33,70%
RIOCENTRO 7.202.207 12.705.087 56,69%
RIOFILME 626.016 8.904.503 7,03%
RIOLUZ 16.229.117 34.104.959 47,59%
RIOTUR 30.180.758 47.750.642 63,20%
RIOURBE 3.996.799 33.764.763 11,84%
MULTIRIO 19.874.565 25.263.642 78,67%
Fonte: Demonstrações do Resultado do Exercício  



Processo:      40/002.032/2004
Data:                        12/04/2004
Fls.: 317              Rubrica:  

          TTTCCCMMMRRRJJJ///SSSCCCEEE///CCCAAADDD   –––   CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAADDDOOORRRIIIAAA   DDDEEE   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRIIIAAA   EEE   DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO  

Prestação de Contas de Gestão 2003 

Esta forma de apresentação prejudica a análise e o entendimento dos recursos gastos, uma vez que não se 
pode identificar a sua natureza. 

555...333   GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

A gestão orçamentária das empresas públicas e sociedades de economia mista deve ser observada sob 
parâmetros distintos daqueles dedicados às demais entidades da administração pública, não obstante 
permanecerem válidos os critérios de legalidade e responsabilização. 

Os valores constantes dos relatórios orçamentários destas entidades normalmente apresentam diferenças 
em relação aos valores consignados nas demonstrações contábeis, em virtude basicamente de dois fatores: 
a distinção nos regimes de reconhecimento de receitas e despesas no sistema orçamentário e contábil; e, a 
existência de despesas econômicas que não transitam pelo orçamento (correspondentes nas 
demonstrações da administração direta às variações patrimoniais).  

A qualidade das informações fornecidas por estas entidades produziu efeitos na análise orçamentária, 
principalmente no que tange à ausência de remessa de informações a esta Corte de Contas, uma vez que 
não vem sendo obedecido o artigo 38, inciso II, da Deliberação TCMRJ nº 034/83, com alterações, em 
relação ao encaminhamento trimestral de quadros analíticos comparativos do comportamento da receita e 
despesa. 

Agravando este fato, a contabilização das despesas de capital nestas entidades obedece a critérios de 
classificação distintos daqueles adotados pela legislação orçamentária, o que pode impactar alguns 
indicadores calculados 

555...333...111   DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA 
O grau de dependência indica que as entidades não geram recursos suficientes para sua manutenção, e 
que os aportes contínuos e sucessivos de recursos do Tesouro são fundamentais para a continuidade de 
suas operações. 

 

CETRIO 9.939.616               35.440.793 45.380.410 78%
COMLURB 36.294.386             377.832.854 414.127.239 91%
EMAG 6.295.925               1.422.591 7.718.516 18%
EMV 3.619.763               110.167.281 113.787.044 97%
IPLANRIO 4.227.600               64.517.328 68.744.929 94%
MULTIRIO 105.895                  16.686.442 16.792.337 99%
RIOCENTRO 8.124.321               3.438.005 11.562.326 30%
RIOFILME 1.313.258               15.699.763 17.013.021 92%
RIOLUZ 516.991                  34.919.303 35.436.294 99%
RIOTUR 6.838.291               47.487.099 54.325.391 87%
RIOURBE 3.434.434               147.755.224 151.189.658 98%
SOMA 80.710.480 855.366.683 936.077.163 91%
Fonte: FINCON

DEPENDÊNCIA 
FINANCEIRA (%)EMPRESA RECEITA 

PRÓPRIA
TRANSFERÊNCIAS 

DO TESOURO RECEITA TOTAL
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555...333...111...111   EVOLUÇÃO DA RECEITA 

A seguir, é apresentado o comportamento da receita orçamentária total das empresas públicas e 
sociedades de economia mista, no período de 1999 a 2003. Para uma melhor visualização, os dados são 
elencados em valores nominais e correntes, estes corrigidos pelo IPCA-E médio do período. 

VALORES 
NOMINAIS

VALORES 
CORRENTES NOMINAL EFETIVA

1999 586.287.787 834.754.627 - -
2000 702.993.844 933.237.550 19,9% 11,8%
2001 615.693.536 765.272.196 -12,4% -18,0%
2002 676.808.051 778.068.541 9,9% 1,7%
2003 936.077.163 936.077.163 38,3% 20,3%

Fonte: FINCON
Cálculos: Equipe Técnica da CAD

ANO
RECEITA TOTAL VARIAÇÃO

 

Verifica-se que a receita total arrecadada por estas entidades, na série temporal analisada, apresenta 
indícios de alavancagem somente no período entre 2002 e 2003, quando a variação efetiva constatada foi 
de 20,3%. 

555...333...111...222   DO RESULTADO DA ARRECADAÇÃO 

A observação do resultado da arrecadação da receita fornece subsidios para a análise de três importantes 
elementos: o planejamento, por se reportar ao trabalho de previsão da receita; a performance financeira, 
esta voltada para a potencialidade de arrecadação; e, a consecução de objetivos, posto que o resultado da 
arrecadação revela o grau de alcance das metas de uma entidade, e é um sinalizador do resultado da 
execução orçamentária. 

A seguir é apresentado o resultado da arrecadação das receitas próprias das empresas públicas e 
sociedades de economia mista. 

CETRIO 10.995.000,00 9.939.616,20    (1.055.384)
COMLURB 38.694.849,00 36.294.385,72  (2.400.463)
EMAG 7.524.499,00   6.295.924,59    (1.228.574)
EMV 4.000.000,00   3.619.762,73    (380.237)
IPLANRIO 4.334.898,00   4.227.600,29    (107.298)
MULITRIO 150.000,00      105.895,28       (44.105)
RIOCENTRO 8.609.473,00   8.124.321,28    (485.152)
RIOFILME 1.242.492,00   1.313.257,92    70.766
RIOLUZ 982.000,00      516.991,09       (465.009)
RIOTUR 5.094.000,00   6.838.291,32    1.744.291
RIOURBE 2.143.051,00   3.434.433,63    1.291.383

SOMA 83.770.262 80.710.480 (3.059.782)
Fonte:  FINCON

RESULTADO DA 
ARRECADAÇÃO

RECEITA 
ARRECADADA

RECEITA 
PREVISTA

EMPRESA
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De acordo com os dados do sistema FINCON estas entidades em conjunto apresentaram déficit de 
arrecadação no montante de R$3.059.782, que corresponde a 4% das suas metas. 
 

555...333...222   DA REALIZAÇÃO DA DESPESA 
Do montante autorizado, foram realizadas despesas que totalizaram R$936.754.419, sendo R$768.714.651 
aplicados em despesas correntes e R$168.039.768 em despesas de capital, correspondentes a 82,06% e 
17,94%, respectivamente. Assim: 

CORRENTE CAPITAL TOTAL
CET-RIO 42.108.649      3.867.335        45.975.984      
COMLURB 413.662.995    2.038.372        415.701.367    
EMAG 8.431.273        59.326            8.490.599        
EMV 111.709.662    2.096.887        113.806.549    
IPLANRIO 67.347.887      1.050.579        68.398.466      
MULTIRIO 16.469.789      283.998          16.753.787      
RIOCENTRO 11.119.657      1.493.978        12.613.635      
RIOFILME 6.101.327        10.547.857      16.649.184      
RIOLUZ 28.093.004      7.830.895        35.923.899      
RIOTUR 52.710.484      -                 52.710.484      
RIOURBE 10.959.923      138.770.541    149.730.464    

SOMA 768.714.651 168.039.768 936.754.419
Fonte: FINCON

EMPRESA DESPESA REALIZADA

 

555...333...333   EVOLUÇÃO DA DESPESA 
Para uma melhor visualização do comportamento das despesas no curso da série temporal, os valores 
assumidos são apresentados atualizados monetariamente de acordo com a variação do IPCA-E médio do 
período. 

VALOR VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO
1999 685.982.548 - 93.580.076 -
2000 714.219.939 4% 119.828.757 28%
2001 801.104.405 12% 82.124.298 -31%
2002 776.677.032 -3% 181.483.826 121%
2003 768.714.651 -1% 168.039.768 -7%

Fonte: FINCON
Cálculos: CAD/SCE

ANO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
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No período de 1999 a 2003 a despesa realizada pelo conjunto de empresas públicas e sociedades de 
economia mista apresentou o seguinte comportamento: 

EVOLUÇÃO   DA   DESPESA   REALIZADA
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Verifica-se que as despesas de capital vêm oscilando, com registro de um aumento superior a 100% em 
2002 e, posteriormente, uma queda de 7,4% em 2003. Por outro lado, observa-se uma retração de 
aplicação de recursos em despesas correntes nesses dois últimos períodos retromencionados.  

A variação da despesa, contudo, será analisada mais aprofundadamente quando confrontada com a 
variação da receita no item seguinte. 

555...333...444   RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 
O resultado orçamentário é obtido pelo confronto da receita arrecadada com a despesa realizada, sendo um 
importante indicador por se transformar, em um momento futuro, em resultado financeiro. 

EMPRESA
RECEITA 

ARRECADADA E 
TRANSFERÊNCIAS

DESPESA 
REALIZADA

RESULTADO 
ORÇAMENTÁRIO

CETRIO 45.380.410 45.975.984 (595.574)
COMLURB 414.127.239 415.701.367 (1.574.128)
EMAG 7.718.516 8.490.599 (772.083)
EMV 113.787.044 113.806.549 (19.505)
IPLANRIO 68.744.929 68.398.466 346.462
MULTIRIO 16.792.337 16.753.787 38.550
RIOCENTRO 11.562.326 12.613.635 (1.051.309)
RIOFILME 17.013.021 16.649.184 363.837
RIOLUZ 35.436.294 35.923.899 (487.605)
RIOTUR 54.325.391 52.710.484 1.614.906
RIOURBE 151.189.658 149.730.464 1.459.193

SOMA 936.077.163 936.754.419 (677.255)
Fonte: FINCON
Cálculos:CAD/SCE  

Este resultado orçamentário impactará a situação financeira, representando o total de recursos que serão 
necessários à cobertura dos compromissos assumidos no exercício de 2003, seja através de redução das 
disponibilidades atuais ou pela utilização de recursos ainda não arrecadados. 
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555...333...555   RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A presente análise compreende o resultado da arrecadação das receitas acrescido do resultado da 
realização das despesas e permite a avaliação do cumprimento das metas de uma forma bastante 
abrangente, posto que fragmenta a observação em origens e aplicações de recursos.  

CETRIO (1.055.384) (1.640.773) (585.390)
COMLURB (2.400.463) (7.411.497) 5.011.034
EMAG (1.228.574) (1.591.248) 362.674
EMV (380.237) (6.688.291) 6.308.054
IPLANRIO (107.298) (2.067.781) 1.960.483
MULTIRIO (44.105) (8.525.758) 8.481.654
RIOCENTRO (485.152) (147.461) (337.691)
RIOFILME 70.766 (2.124.157) 2.194.923
RIOLUZ (465.009) (6.902.379) 6.437.370
RIOTUR 1.744.291 (4.258.170) 6.002.461
RIOURBE 1.291.383 (37.778.947) 39.070.329

SOMA (3.059.782) (79.136.462) 74.905.901
Fonte: FINCON
Cálculos: CAD/SCE

EMPRESA RESULTADO DA 
ARRECADAÇÃO

RESULTADO DA 
REALIZAÇÃO

RESULTADO DA 
EXECUÇÃO

 

Na tabela acima, considerou-se como resultado da arrecadação a diferença entre o valor total arrecadado e 
o previsto no orçamento; assim como, para o cálculo do resultado da realização da despesa, foi necessário 
apurara diferença entre o valor empenhado e sua dotação atualizada no exercício de 2003. 

Encontrado o déficit da arrecadação de R$3.059.782, foi calculada a diferença entre ele e o déficit de 
realização de R$79.136.462, obtendo um resultado da execução orçamentária de R$ 74,9 milhões.  

Este indicador é bastante significativo, pois, sinaliza que os aportes de recursos públicos para honrar os 
compromissos financeiros já assumidos, além da manutenção própria dessas entidades, foram suficientes 
no período sob análise. 

555...444   GESTÃO FINANCEIRA 

A análise da gestão financeira das empresas públicas e sociedades de economia mista assume importância 
ainda mais significativa em função dos indicadores de gestão orçamentária obtidos, e que sinalizam a 
ausência de recursos suficientes para cobertura dos compromissos assumidos. 

555...444...111   ENDIVIDAMENTO 
555...444...111...111   ENDIVIDAMENTO PARA COM TERCEIROS 

O conjunto de empresas públicas e sociedades de economia mista da municipalidade em 31/12/2003 
apresentava um endividamento de R$ 679.339.888. 
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A discriminação das dívidas assumidas consta da tabela a seguir: 

EMPRESA CURTO PRAZO LONGO PRAZO TOTAL

CETRIO 8.067.962 6.665.007 14.732.968
COMLURB 58.646.105 117.244.845 175.890.950
EMAG 1.723.523 0 1.723.523
EMV 17.067.302 7.541.340 24.608.642
IPLANRIO 12.094.952 1.222.157 13.317.109
MULTIRIO 2.332.897 16.841.812 19.174.709
RIOCENTRO 5.129.902 979.219 6.109.121
RIOCOP 15.854 18.061.218 18.077.072
RIOFILME 6.091.443 0 6.091.443
RIOLUZ 8.031.805 17.228.804 25.260.609
RIOTUR 6.625.557 32.506.784 39.132.341
RIOURBE 106.899.209 228.322.192 335.221.401
TOTAL 232.726.511 446.613.377 679.339.888
Fonte: Contas de Gestão de 2003

ENDIVIDAMENTO TOTAL

 

Ressalte-se que, nos termos da Lei nº 6.404/76, por curto prazo entende-se toda a ocorrência de eventos 
até o encerramento do exercício seguinte, quando passa a ser considerado longo prazo. 

555...444...111...222   NÍVEIS DE ENDIVIDAMENTO 

555...444...111...222...111   PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS 

O índice de participação de capitais de terceiros relaciona duas grandes fontes de recursos da empresa, 
capitais próprios e capitais de terceiros. É um indicador de risco ou de dependência a terceiros, por parte da 
empresa. Também pode ser chamado Índice de Grau de Endividamento 

A observação do endividamento somente se completa através do seu confronto com os valores devidos aos 
detentores do capital, ou seja, aos sócios e acionistas das entidades. 

O cálculo do nível de endividamento, pois, demonstra a relação percentual entre o passivo exigível e o 
patrimônio líquido, também conhecido como passivo não exigível.  

Assim: 

EMPRESA
PASSIVO 

EXIGÍVEL (P)
PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO (PL)

P/PL   
EG (%)

CETRIO 14.732.968 8.762.611 168%
COMLURB 175.890.950 (82.531.116) -213%

EMAG 1.723.523 4.049.323 43%
EMV 24.608.642 (4.687.463) -525%

IPLANRIO 13.317.109 7.566.498 176%
MULTIRIO 19.174.709 (14.565.934) -132%

RIOCENTRO 6.109.121 42.200.464 14%
RIOCOP 18.077.072 (6.906.830) -262%

RIOFILME 6.091.443 27.304.351 22%
RIOLUZ 25.260.609 30.380.555 83%
RIOTUR 39.132.341 (12.858.568) -304%

RIOURBE 335.221.401 (170.073.191) -197%
TOTAL 679.339.888 (171.359.301) -396%

Fonte: Contas de Gestão de 2003

NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO GERAL
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Os resultados negativos de nível de endividamento foram apresentados pelas empresas que se encontram 
com patrimônio líquido negativo, ou seja, passivo a descoberto, significando que sucessivos resultados 
anuais negativos (prejuízos) já se apresentam com total superior ao valor do capital investido nestas 
entidades. 

Tais prejuízos estão relacionados em alguns casos com a existência de contingências (fiscais, trabalhistas e 
cíveis) que montam valores significativos, conforme demonstrado abaixo: 

EM PRESA
AÇÕES 

JUDICIAIS / 
OUTRAS (CP)

PASS IVOS  
CONTINGENTES/ 

OUTRAS  (LP)
TOTAL

CETRIO 263.031 6.665.007 6.928.038
COM LURB 0 6.500.000 6.500.000
COM LURB  (**) 7.556.923 110.744.845 118.301.768
EM AG 0 0 0
EM V 0 7.541.340 7.541.340
IP LANRIO 0 1.222.157 1.222.157
M ULTIRIO 0 16.682.790 16.682.790
RIOCENTRO 0 912.956 912.956
RIOCOP (*) 0 12.648.471 12.648.471
RIOFILM E 0 0 0
RIOLUZ 0 13.855.960 13.855.960
RIOTUR 2.558.535 32.506.784 35.065.319
RIOURBE (***) 44.148.468 0 44.148.468
RIOURBE 0 116.476.340 116.476.340
TOTAL 54.526.957 325.756.651 380.283.608
Fonte: Contas  de Gestão de 2003
(*) A  RIOCOP c lass ificou as  contingênc ias  no grupo de "Outras  Obrigações "
no Pass ivo Ex igível a Longo P razo.
(**) A  COMLURB tam bém  c lass ificou ações  fis cais  e c íveis  nos  grupos :
"Outras  contas  a pagar" (CP) e "Outras  Obrigações" (LP )
(***) A  RIOURBE c lass ificou a provisão para contingênc ias  no grupo de 
P rovisões" (CP).

CONTINGÊNCIAS

 

As contingências no montante de R$ 380.283.608 representam, além de um relevante valor a ser 
desembolsado pelo Município com o erário público, a possibilidade da existência de controles não efetivos 
na área administrativa das empresas públicas e sociedades de economia mista do Município. Possíveis 
falhas, nos setores: Jurídico, Fiscal e de Pessoal, podem estar gerando este expressivo número de 
contingências. 

555...444...111...222...222   GARANTIAS DO PASSIVO EXIGÍVEL 

Entende-se como garantias do passivo exigível, a relação percentual entre o total do Passivo Exigível a 
curto e longo prazo e o ativo total. 

Este indicador demonstra a capacidade que uma entidade tem para honrar os compromissos assumidos 
com terceiros, caso não tenha disponibilidades financeiras suficientes à época do vencimento destas 
exigibilidades. 

Indica ainda, em caso de dissolução de uma entidade, quanto do seu ativo total estaria comprometido com 
o pagamento de dívidas. 
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EMPRESA
PASSIVO 

EXIGÍVEL (P)
ATIVO TOTAL 

(AT)
P/AT   
GCT

CETRIO 14.732.968 23.495.579 0,63
COMLURB 175.890.950 93.359.834 1,88

EMAG 1.723.523 5.772.846 0,30
EMV 24.608.642 19.921.180 1,24

IPLANRIO 13.317.109 20.883.607 0,64
MULTIRIO 19.174.709 6.000.111 3,20

RIOCENTRO 6.109.121 48.309.585 0,13
RIOCOP 18.077.072 11.170.242 1,62

RIOFILME 6.091.443 33.395.793 0,18
RIOLUZ 25.260.609 55.641.164 0,45
RIOTUR 39.132.341 32.300.678 1,21

RIOURBE 335.221.401 165.414.774 2,03
TOTAL 679.339.888 515.665.392 1,32

Fonte: Contas de Gestão de 2003

 

As empresas EMV, COMLURB, RIOURBE, MULTIRIO e RIOCOP apresentam os maiores indicadores de 
garantia de capital de terceiros, em cuja análise verifica-se que suas dívidas totalizam um valor superior ao 
dos seus bens e direitos. 

Implica assim que, caso estas empresas fossem liquidadas, com exceção da RIOCOP que já está em 
liquidação, o valor total dos seus bens e direitos (também chamado de massa patrimonial) não seria 
suficiente para honrar os compromissos já assumidos. 

555...444...222   LIQUIDEZ 
É um dos mais tradicionais indicadores de solvência utilizados na análise de empresas, referindo-se, 
portanto, a capacidade de saldar os compromissos assumidos. 

555...444...222...111   LIQUIDEZ CORRENTE 

Considera o total do ativo circulante (valores disponíveis e realizáveis até o encerramento do exercício 
seguinte) dividido pelo total do passivo circulante (exigibilidades vencíveis no mesmo período), 
demonstrando quanto a entidade dispõe para cada R$ 1,00 de dívida assumida. São eles: 

EMPRESA
LIQUIDEZ 

CORRENTE
CETRIO 1,18

COMLURB 0,82
EMAG 1,88
EMV 0,70

IPLANRIO 1,02
MULTIRIO 1,74

RIOCENTRO 0,73
RIOFILME 1,43

RIOLUZ 1,81
RIOTUR 1,63

RIOURBE 0,39  

Verifica-se que apenas as empresas EMV, COMLURB, RIOCENTRO e RIOURBE apresentaram 
indicadores abaixo de 1,00, demonstrando o quanto necessitam de recursos para fazer frente ao seu 
exigível.  
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555...444...222...222   LIQUIDEZ SECA 

Este indicador é mais rigoroso do que a liquidez corrente, pois desconsidera alguns componentes do ativo 
circulante como estoques (por não haver certeza quanto à data de sua conversão em moeda) e despesas 
antecipadas (uma vez que representam recursos já investidos e que aguardam apenas a sua competência 
para serem apropriados ao resultado). 

Efetuados os ajustes, a liquidez seca demonstra o valor já disponível e aqueles que serão recebíveis em 
curto prazo em relação a cada R$ 1,00 de dívida contraída. 

Assim: 

EMPRESA LIQUIDEZ 
SECA

CETRIO 1,10
COMLURB 0,78

EMAG 1,49
EMV 0,63

IPLANRIO 0,97
MULTIRIO 1,07

RIOCENTRO 0,67
RIOFILME 1,43

RIOLUZ 0,93
RIOTUR 1,54

RIOURBE 0,39  

Considerados os indicadores de liquidez corrente e liquidez seca, as maiores variações ocorreram nas 
empresas RIOLUZ e MULTIRIO, significando que nestas entidades ocorre grande aplicação de recursos em 
subgrupos cuja efetiva conversibilidade em moeda é duvidosa. 

555...444...333   RESULTADO LÍQUIDO 
É o lucro ou prejuízo liquido apurado no exercício social e apresentado na demonstração do resultado do 
exercício. 

Os resultados das entidades em exame acompanhados das respectivas variações em relação ao exercício 
anterior são: 

EMPRESA 
RESULTADO DO 

EXERCÍCIO    
2002      

RESULTADO DO 
EXERCÍCIO    

2003      

VARIAÇÃO 
NOMINAL 

%
EMAG (775.285) (1.011.454) 30 
EMV 5.499.172 (7.442.215) (235)
CETRIO (585.434) (9.328.010) 1493 
COMLURB (30.838.000) (35.605.053) 15 
IPLANRIO (340.874) (757.397) 122 
RIOCENTRO (3.627.013) (3.273.863) (10)
RIOFILME (2.641.146) (2.186.026) (17)
RIOLUZ (7.243.890) (6.604.658) (9)
RIOTUR (8.979.359) (5.699.977) (37)
RIOURBE (31.835.474) (16.717.604) (47)
MULTIRIO (345.791) (9.060.566) 2520 

 TOTAL (81.713.095) (97.686.823) 20 
 Fonte: Contas de Gestão - 2003  

Verifica-se que as empresas em geral mantiveram prejuízos no exercício de 2003, sendo que EMV, 
CETRIO, IPLANRIO e MULTIRIO apresentaram as maiores diferenças entre os resultados realizados nos 
exercícios de 2002 e 2003. 
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A manutenção de constantes prejuízos pelas empresas públicas e sociedades de economia mista do 
Município coloca em questão o adequado gerenciamento dos referidos entes. A despeito de não terem sido 
criadas com finalidade lucrativa, também não se justifica que as empresas públicas e sociedades de 
economia mista gerem contínuos prejuízos. Tais resultados podem estar representando um ineficiente 
processo de elaboração orçamentária e a possibilidade de inadequada alocação dos recursos públicos. 

555...444...333...111   CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS 

A capacidade de geração de recursos próprios é mensurada por um indicador que, toma por base o 
resultado alcançado, efetua os ajustes necessários e aponta o resultado efetivo da atividade. 

Analisa-se, pois o resultado, antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações, obtendo-se o 
indicador que, em inglês, é chamado de EBTIDA. 

Através dele é possível aferir a capacidade de auto-sustentação de uma entidade. 

Assim: 

RESULTADO 
FINANCEIRO

IMPOSTOS DEPREC/AMORT REVERSÕES PROVISÕES SOMA

CETRIO (6.825.122) 411.485 (1.041.058) (3.189.141) 1.011.251 0 (2.807.463) (4.017.659)
COMLURB (35.792.508) (23.599.047) (3.097.145) (3.439.082) 25.272.498 (29.732.315) (34.595.091) (1.197.417)
EMAG (954.231) 217.532 (374.093) (236.000) 0 0 (392.561) (561.669)
EMV (7.418.722) 0 (458.643) 1.856.283 0 0 1.397.640 (8.816.362)
IPLANRIO (717.870) 148.770 (424.615) (1.799.631) 829.076 (36.658) (1.283.058) 565.188
MULTIRIO (9.060.566) 31.849 (68.142) (358.776) 0 0 (395.069) (8.665.497)
RIOCENTRO (3.270.504) 746.237 (443.931) (3.462.687) 0 0 (3.160.381) (110.123)
RIOFILME (2.175.973) 146.795 (141.442) (461.407) 0 0 (456.054) (1.719.919)
RIOLUZ (6.603.932) (472.265) (154.692) (2.819.363) 0 0 (3.446.320) (3.157.612)
RIOTUR (5.697.589) (3.182.681) (402.154) 981.222 0 0 (2.603.613) (3.093.976)
RIOURBE (15.541.693) (8.363.230) (889.230) (302.791) 10.972.778 (27.077.459) (25.659.932) 10.118.239
TOTAL (87.233.588) (34.326.040) (6.454.087) (10.042.232) 37.074.352 (56.846.432) (70.594.439) (16.639.148)
Fonte: Contas de Gestão - 2003

AJUSTES
EBTIDARESULTADO 

OPERACIONALEMPRESA

 
 

Os indicadores individuais revelam que, à exceção do IPLANRIO e da RIOURBE, nenhuma das entidades 
analisadas tem condições de financiar suas atividades, requerendo aportes adicionais de recursos.  
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555...444...333...222   MARGEM LÍQUIDA 

Indicador referente à análise do resultado, que relaciona o Resultado Líquido com a Receita Operacional 
Líquida, a margem líquida mensura a participação dos custos e despesas operacionais no total dos 
recursos auferidos. 

Sua análise permite verificar a margem econômica para novas aplicações de recursos em investimentos, 
também chamada de expansão do negócio. 

Assim: 

EMPRESA RESULTADO 
LÍQUIDO

RECEITA 
OPERACIONAL 

LÍQUIDA

MARGEM 
LÍQUIDA

CETRIO (9.328.010) 39.754.692 -23%
COMLURB (35.605.053) 416.778.024 -9%

EMAG (1.011.454) 7.290.976 -14%
EMV (7.442.215) 106.561.462 -7%

IPLANRIO (757.397) 66.353.060 -1%
MULTIRIO (9.060.566) 16.203.076 -56%

RIOCENTRO (3.273.863) 9.434.584 -35%
RIOFILME (2.186.026) 6.728.529 -32%

RIOLUZ (6.604.658) 27.501.027 -24%
RIOTUR (5.699.977) 42.053.053 -14%

RIOURBE (16.717.604) 18.223.070 -92%
TOTAL (97.686.823) 756.881.553 (0,13)

Fonte: Contas de Gestão de 2003

MARGEM LÍQUIDA

 
 

555...555   GESTÃO PATRIMONIAL 

Em complemento às análises efetuadas, os indicadores de gestão patrimonial se reportam à permanência 
das operações, à geração de valor, e ao retorno dos investimentos dos recursos públicos nestas entidades. 

555...555...111   CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL 
Este indicador mede a sustentabilidade do crescimento de uma entidade, ou seja, sua capacidade de 
permanecer em expansão. Por diferença, reflete a potencialidade da entidade em acompanhar as 
mudanças do cenário em que atua. 

Assim: 

EMPRESA

VARIAÇÃO DA 
RECEITA 

OPER. LÍQ.

VARIAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO C.S.(%)
EMAG -4,43% -20,00% 0,22                   
EMV 0,75% 595,82% 0,00                   
CETRIO 6,25% -45,49% (0,14)                  
COMLURB 18,13% 84,83% 0,21                   
IPLANRIO 1,09% -3,93% (0,28)                  
RIOCENTRO 31,47% -2,74% (11,49)                
RIOFILME 49,71% 42,91% 1,16                   
RIOLUZ 22,83% 4,61% 4,95                   
RIOTUR 1,54% -168,61% (0,01)                  
RIOURBE 23,88% 5,10% 4,68                   
MULTIRIO 20,48% 153,12% 0,13                   
Fonte: Contas de Gestão de 2003

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
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Verifica-se que, à exceção da CETRIO, IPLANRIO, RIOCENTRO e RIOTUR, as empresas apresentam 
indicadores positivos de crescimento sustentável. 

555...555...222   GERAÇÃO DE VALOR 
Por geração de valor entende-se a relação percentual entre o EBTIDA e a receita líquida. Reflete a parcela 
do resultado que acresceu valor à entidade, e com a qual poderá contar para futuras expansões. 

Assim: 

EMPRESA EBTIDA
RECEITA 

OPERACIONAL 
LÍQUIDA

GV

CETRIO (4.017.659) 39.754.692 -10%
COMLURB (1.197.417) 416.778.024 0%
EMAG (561.669) 7.290.976 -8%
EMV (8.816.362) 106.561.462 -8%
IPLANRIO 565.188 66.353.060 1%
MULTIRIO (8.665.497) 16.203.076 -53%
RIOCENTRO (110.123) 9.434.584 -1%
RIOFILME (1.719.919) 6.728.529 -26%
RIOLUZ (3.157.612) 27.501.027 -11%
RIOTUR (3.093.976) 42.053.053 -7%
RIOURBE 10.118.239 18.223.070 56%
Fonte: Contas de Gestão de 2003

GERAÇÃO DE VALOR

 

A análise dos indicadores denota que nenhuma das entidades, exceto o IPLANRIO e a RIOURBE, tem 
condições de, com o resultado obtido no exercício de 2003, agregar valor ao seu patrimônio.  

555...555...333   GIRO DO ATIVO 
O giro do ativo é o indicador que reflete o uso dos bens e direitos de uma entidade, na geração de receitas. 

Assim: 

EMPRESA
RECEITA 

OPERACIONAL 
LÍQUIDA

ATIVO TOTAL G.A. 

EMAG 7.290.976 5.772.846 1,26
EMV 106.561.462 19.921.180 5,35
CETRIO 39.754.692 23.495.579 1,69
COMLURB 416.778.024 93.359.834 4,46
IPLANRIO 66.353.060 20.883.607 3,18
RIOCENTRO 9.434.584 48.309.585 0,20
RIOFILME 6.728.529 33.395.793 0,20
RIOLUZ 27.501.027 55.641.164 0,49
RIOTUR 42.053.053 32.300.678 1,30
RIOURBE 18.223.070 165.414.774 0,11
MULTIRIO 16.203.076 6.000.111 2,70
Fonte: Contas de Gestão de 2003

GIRO DO ATIVO

 

Quando o giro do ativo apresenta valor menor do que a unidade, significa que a entidade não está usando a 
capacidade total do seu ativo para produzir receita, ou que sua taxa operacional está abaixo da sua 
capacidade. 

Tal fato é verificado nas empresas RIOCENTRO, RIOFILME, RIOLUZ, e RIOURBE, contudo o mais 
relevante é o caso do RIOCENTRO cujas receitas decorrem exclusivamente da locação dos espaços que 
formam o seu ativo. 
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555...555...444   RENTABILIDADE 
A rentabilidade das entidades normalmente é observada em relação ao patrimônio líquido, que representa o 
total de recursos próprios. 

Porém, em virtude da quantidade de entidades que se encontram com patrimônio líquido negativo (passivo 
a descoberto), a análise da rentabilidade deve se reportar tanto ao patrimônio líquido quanto ao capital 
social. 

Nestas entidades este indicador reflete o retorno do total de recursos públicos investidos. 

Assim: 

EMPRESA
RESULTADO 
LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO RENTABILIDADE

EMAG (1.011.454) 4.049.323 (0,25)
EMV (7.442.215) (4.687.463) 1,59
CETRIO (9.328.010) 8.762.611 (1,06)
COMLURB (35.605.053) (82.531.116) 0,43
IPLANRIO (757.397) 7.566.498 (0,10)
RIOCENTRO (3.273.863) 42.200.464 (0,08)
RIOFILME (2.186.026) 27.304.351 (0,08)
RIOLUZ (6.604.658) 30.380.555 (0,22)
RIOTUR (5.699.977) (12.858.568) 0,44
RIOURBE (16.717.604) (170.073.191) 0,10
MULTIRIO (9.060.566) (14.565.934) 0,62
Fonte: Contas de Gestão de 2003

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO

 

Observa-se que as empresas que apresentam indicadores positivos são as que se encontram com 
patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) e obtiveram resultado líquido negativo (prejuízo) no 
período. As demais empresas apresentam indicadores desfavoráveis, expressando que em 2003 o fato de 
manter capital aplicado nestas entidades trouxe prejuízos aos cofres públicos. 

Considerando que a análise em relação a um único período não reflete adequadamente o objetivo do 
indicador, e ainda que a estrutura dos patrimônios líquidos das entidades em tela pode influenciar na 
análise, deve-se observar o comportamento histórico deste indicador através da análise dos resultados 
acumulados. 

Assim: 

EMPRESA CAPITAL SOCIAL RESULTADOS 
ACUMULADOS

RELAÇÃO (%)

CETRIO 74.083.292 (69.092.660) -93%
COMLURB 46.630.000 (129.668.520) -278%
EMAG 4.264.796 (1.793.529) -42%
EMV 10.432.647 (18.651.238) -179%
IPLANRIO 7.866.649 (536.467) -7%
MULTIRIO 3.781.107 (18.971.555) -502%
RIOCENTRO 77.832.700 (36.429.915) -47%
RIOFILME 44.774.605 (27.792.477) -62%
RIOLUZ 100.000.000 (108.421.286) -108%
RIOTUR 55.085.414 (73.141.163) -133%
RIOURBE 40.000.000 (246.528.958) -616%

TOTAL 464.751.209 (731.027.768) -157%
Fonte: Contas de Gestão de 2003  

Verifica-se que independentemente da época em que ocorreram os investimentos de formação do capital 
destas entidades, tal aplicação de recursos impactou negativamente as contas públicas. 
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666...   CONSOLIDAÇÃO 

666...111   GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

666...111...111   PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA 
A Lei Orçamentária Anual de 2003, Lei 3.485 de 26 de Dezembro de 2002, fixou as despesas e estimou as 
receitas em R$ 8.403.839,06 mil. 

A Receita Arrecadada ficou em R$ 6.991.917 mil, apresentando uma insuficiência de arrecadação de 
R$ 1.411.921 mil; apesar da economia orçamentária apresentada de R$ 2.003.196 mil, ocorreu déficit na 
execução orçamentária da ordem de R$ 234.112 mil. 

A despesa fixada ao final do exercício foi de R$ 9.229.226 mil, enquanto a receita foi prevista no valor de 
R$ 8.403.839 mil, acusando déficit orçamentário de previsão no valor de R$ 825.387 mil, decorrente da não 
incorporação à receita prevista de: 

 superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme inciso I, art. 112 
da Lei nº 207/80, no valor de R$ 575.897 mil; 

 excesso de arrecadação de receitas vinculadas, conforme inciso II, art. 112 da Lei nº 207/80, no valor 
de R$ 15.958 mil; 

 créditos especiais, conforme inciso III, art. 112 da Lei nº 207/80, no valor de R$ 33 mil; 

Na estimativa inicial da receita foi considerada, além da legislação em vigor sobre a matéria, a expectativa 
de inflação, para 2003 em 5,5% e um crescimento econômico de 4,0% do PIB em seus parâmetros 
macroeconômicos, segundo o anexo de Metas Fiscais da Lei nº 3426 de 26/07/02 (LDO).  

666...111...222   DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS 
Durante o exercício de 2003, foram abertos Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 2.255.929 
mil dentro dos limites estabelecidos pela Lei Orçamentária, mas houve R$ 1.430.542 mil em cancelamentos, 
gerando uma alteração final de 9,82%. 

Saldo Inicial de Créditos Autorizados 8.403.839 100%

(+) Créditos Suplementares 825.386 9,82%

A) Superávit Financeiro - Inciso I, Art 112 da Lei 207/80 575.897 6,85%

B) Excesso de Arrecadação - Inciso II, Art 112 da Lei 207/80 15.958 0,19%

C) Créditos Especiais - Inciso III, Art 112 da Lei 207/80 33 0,00%

D) Recursos Remanejados com Destinação Específica - Inciso V, Art 112 da Lei 207/80 233.498 2,78%

Total da Despesa Fixada 9.229.225 109,82%  
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Analisou-se a composição dos créditos abertos, tendo como base o excesso de arrecadação, conforme o 
Inciso II do Art.112 da Lei 207/80, Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município 
do Rio de Janeiro, haja vista a ocorrência de insuficiência de arrecadação no exercício em tela. Ressalte-se 
que o referido artigo do CAF, em seu parágrafo terceiro, estabelece que o excesso de arrecadação deve ser 
calculado sobre a arrecadação global. Foram abertos  R$ 15.958 mil em créditos adicionais através de 9 
Decretos: 

CRÉDITO ORGÃO Nº DECRETO DATA DORIO FONTE VALOR
1 SMH 22.965 02/06/03 03/06/03 141 5.571.158,00              
2 Riourbe 22.966 02/06/03 03/06/03 141 3.758.624,00              
3 SMAC 23.233 04/08/03 05/08/03 141 748.844,32                 
4 SMH 23.244 08/08/03 11/08/03 141 396.301,00                 
5 Fundação Rio 23.805 11/12/03 12/12/03 200 21.444,95                   
6 Rio Águas 23.024 17/06/03 18/06/03 141 1.044.361,00              
7 SMAC 23.152 18/07/03 21/07/03 141 1.320.463,04              
8 Riourbe 23.869 22/12/03 23/12/03 141 2.300.000,00              
9 Rioáguas 23.081 27/06/03 30/06/03 141 797.304,00                 

Total 15.958.500,31             

Comparando as metas bimestrais de arrecadação, divulgadas pela Deliberação CPFGF nº 14, de 17 de 
Janeiro de 2003, com as arrecadações constantes nos Balanços Orçamentários de cada bimestre, parte 
integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, verificou-se a ocorrência de insuficiência de 
arrecadação no primeiro bimestre, fato que se repete até o final do exercício, quando o número apresenta 
aumento substancial, ocasionado pela não arrecadação da sub-rubrica “Receita Extraordinária para 
Amortização da Dívida Renegociada”. 

Verifica-se, também, que os créditos suplementares abertos por excesso de arrecadação ocorreram através 
da fonte 141 – Royalties do Petróleo. 

Essa fonte apresentou um excesso de arrecadação de R$ 14.950.858, mas foram abertos créditos no total 
de R$ 15.937.055. 

em  m il R eais

B im es tre A rrecadação Previsão Resultado Acum ulado
1 1.416.113,00      1.461.636,50      (45.523,50)          (45.523,50)          
2 1.157.242,00      1.154.993,50      2.248,50             (43.275,00)          
3 951.111,00         1.109.007,50      (157.896,50)        (201.171,50)        
4 1.133.696,00      1.125.728,50      7.967,50             (193.204,00)        
5 1.105.632,00      1.253.621,70      (147.989,70)        (341.193,70)        
6 1.228.123,49      2.298.851,40      (1.070.727,91)     (1.411.921,61)     

Total 6.991.917,49      8.403.839,10      (1.411.921,61)     
A ju s ta m o s  e m  R $ 2.510 o  va lo r d o  ú lt im o  b im e s tre  d e vid o  a o s  a rre d o n d a m e n to s  

O Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, em 31/12/2002, eram respectivamente de R$ 2.393.605 mil e 
R$ 931.671 mil, acarretando um Superávit Financeiro de R$ 1.461.934 mil. Foram abertos R$ 575.897 mil 
de créditos adicionais, tendo como base o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício 
anterior. 

666...111...333   BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
Com base nos valores publicados no Anexo I (Balanço Orçamentário) do Relatório Resumido  da Execução 
Orçamentária – exigido pela LRF –, observou-se que, em relação à receita prevista (R$ 8.403.839 mil), 
foram arrecadados 83,20% (R$ 6.991.917 mil) dos recursos, desempenho inferior ao obtido no ano de 2002, 
que foi de 95,50%. 
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A despesa realizada equivaleu a 78,30% da dotação do exercício (R$ 9.229.226 mil).  
em mil Reais

2002* 2003 Diferença %
Receita Corrente 7.291.262,61 8.183.951,72 892.689,11 112,24%
Receita de Capital 335.674,16 219.887,34 -115.786,82 65,51%
Total 7.626.936,77        8.403.839,06 776.902,29 110,19%

2002* 2003 Diferença %
Receita Corrente 6.961.608,46 6.607.331,00 -354.277,46 94,91%
Receita de Capital 322.474,01 384.586,45 62.112,44 119,26%
Total 7.284.082,46        6.991.917,45 -292.165,01 95,99%

2002* 2003 2002* 2003
Receita Corrente 329.654,15 1.576.620,72 95,48% 80,74%
Receita de Capital 13.200,15 -164.699,11 96,07% 174,90%
Total 342.854,31           1.411.921,61 95,50% 83,20%
* Atualizado IPCA-E

Previsão

Insuficiência de Arrecadação Percentual de Realização

Arrecadada

 

Em relação ao exercício anterior, foram executadas 2,02% a menos, ou R$ 148.807 mil, considerando os 
valores de 2002, atualizados pelo IPCA-E. 

em mil Reais

2002* 2003 Diferença %
Despesa Corrente 6.688.822,21 6.345.075,55 -343.746,66 94,86%
Despesa de Capital 2.562.818,76 2.884.150,42 321.331,66 112,54%
Contigência 20.693,07 -20.693,07 0,00%
Total 9.272.334,04        9.229.225,97 -43.108,07 99,54%

2002* 2003 Diferença %
Despesa Corrente 6.257.612,58 6.027.198,70 -230.413,88 96,32%
Despesa de Capital 1.117.224,54 1.198.830,85 81.606,32 107,30%
Total 7.374.837,12        7.226.029,55 -148.807,57 97,98%

2002* 2003 2002* 2003
1.897.496,92 2.003.196,42 79,54% 78,30%

* Atualizado IPCA-E

Executada

Economia Orçamentária Percentual de Realização

Previsão

 

666...111...444   DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 
Após a consolidação dos balanços, com as respectivas eliminações, o exercício de 2003 apresentou como 
resultado um Déficit da Execução Orçamentária de R$ 234.112 mil decorrente da diferença entre a receita 
arrecadada no valor de R$ 6.991.917 mil e da despesa realizada no valor de R$ 7.226.029 mil. 

Em relação à Receita Prevista Total de R$ 8.403.839 mil, a Despesa Autorizada Total de R$ 9.229.226 mil 
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gerou um Déficit da Previsão Orçamentária  da ordem de R$ 825.387 mil. 

Foi registrada uma Insuficiência de Arrecadação de R$ 1.411.922 mil, obtida através da diferença entre a 
Receita Prevista e a Arrecadada. 

em mil Reais

-1.411.921,61

Receita Arrecadada 6.991.917,45
Previsão da Receita 8.403.839,06

2.003.196,42

Despesa Executada 7.226.029,55

Despesa Fixada 9.229.225,97

-825.386,92

-234.112,10

Insuficiência de Arrecadação

Economia Orçamentária

Déficit da Previsão (Créditos Adicionais)

Déficit da Execução Orçamentária  

666...111...555   DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 
Com relação à Receita Prevista 2003, o Orçamento Inicial de R$ 8.403.839 mil estimou para Receitas 
Correntes R$ 8.183.952 mil e para Receitas de Capital o valor de R$ 219.887 mil. Foi arrecadado o 
montante de R$ 6.991.9616 mil. 

Sub Categoria Econômica Previsão Arrecadação Diferença % de Realização
Receitas Correntes 8.183.951,72 6.607.330,50 -1.576.621,22 80,74%
Receita Tributária 2.558.756,19           2.329.485,19         (229.271,00)          91,04%
Receita de Contribuições 373.052,83              407.889,69            34.836,86             109,34%
Receita Patrimonial 764.181,33              811.127,00            46.945,67             106,14%
Receita Industrial 5.918,50                  5.157,81                (760,69)                 87,15%
Receita de Serviços 150.277,60              124.836,19            (25.441,41)            83,07%
Transferências Correntes 2.964.511,18           2.629.191,19         (335.319,99)          88,69%
Outrs Receitas Correntes 1.367.254,09           299.643,43            (1.067.610,66)       21,92%

Receitas de Capital 219.887,34 384.586,45 164.699,11 1,75
Outras Receitas de Capital -                          191.580,81            191.580,81
Operações de Crédito 157.652,44              89.990,55              -67.661,89 57,08%
Amortização de Empréstimos 47.476,89                52.254,32              4.777,43 110,06%
Transferências de Capital -                          6.394,69                6.394,69
Alienação de Bens 14.758,00                44.366,07              29.608,07 300,62%

TOTAL 8.403.839,06 6.991.916,95 -1.411.922,10 83,20%  

Das receitas correntes, a que apresentou a menor arrecadação em relação à previsão, tanto em valores 
absolutos quanto em valores relativos, foi a Subcategoria “Outras Receitas Correntes”. Esta diferença 
ocorreu devido à não arrecadação de R$ 977 milhões na sub-rubrica “Receita Extraordinária p/ Amortização 
da Dívida Renegociada”. Esse fato foi o principal responsável pela insuficiência de arrecadação no total do 
Município. 

Essa sub-rubrica corresponde aos créditos que a Prefeitura julga deter junto ao Governo Federal, cujos 
ingressos seriam destinados ao pagamento da amortização extraordinária da dívida renegociada, sendo 
que este ponto será comentado mais detalhadamente no capítulo referente ao “Endividamento”. 

As receitas próprias alcançaram R$ 4.266.340 mil, que correspondem a 51,84% do total arrecadado, 
enquanto as transferências totalizaram R$ 2.635.917 mil. Foram arrecadados, mediante operações de 
crédito, R$ 89.990 mil. 
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Analisando o comportamento da Receita, são apresentados a seguir os maiores valores arrecadados pelo 
Município e sua respectiva participação. 

PRINCIPAIS RUBRICAS R $ (%)
Imposto Sobre Serviços - ISS 1.170.703.546,08 16,74%
Cota-Parte – ICMS 978.530.848,40 14,00%
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 820.151.599,96 11,73%
Rendimento de Aplicação Financeira * 719.052.356,30 10,28%
Transferência - Fundo Nacional de Saúde 634.826.730,98 9,08%
Transf.  FUNDEF 575.413.222,77 8,23%
Contribuição Patronal 272.865.128,26 3,90%
Cota-Parte – IPVA 226.900.236,92             3,25%
Alienação Títulos de Créditos 191.580.810,06             2,74%
Transferência do IRRF 189.368.207,71             2,71%
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI 172.956.821,48             2,47%
Contribuição dos Servidores 136.406.287,80 1,95%
Taxa de Coleta Domiciliar do Lixo 134.271.912,71             1,92%
Receita da Dívida Ativa 93.289.484,51 1,33%
Contrato Proap II Georio/BID 83.732.948,62               1,20%
Cota-Parte do FPM 66.448.321,07               0,95%
Multas e Juros Mora s/ Dívida Ativa (Tributos) 55.751.513,50 0,80%
Serviços Administrativos - Prvi Rio Lei 3344 54.453.494,17               0,78%
Amortização de Empréstimo da Previ-Rio 51.933.043,87               0,74%
Multas de Trânsito 51.798.692,25               0,74%
Multas e Juros Mora s/Tributos 50.153.776,40 0,72%
Outras 261.328.244,08 3,74%

Total Global 6.991.917.227,90 100,00%
* Inclui Rendimentos de Aplicações Financeiras do FUNPREVI de R$ 373.466.528,17  

 



Processo:      40/002.032/2004
Data:                        12/04/2004
Fls.: 336              Rubrica:  

          TTTCCCMMMRRRJJJ///SSSCCCEEE///CCCAAADDD   –––   CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAADDDOOORRRIIIAAA   DDDEEE   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRIIIAAA   EEE   DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO  

Prestação de Contas de Gestão 2003 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00
%

12,00
%

14,00
%

16,00
%

18,00
%

Multas e Jrs. Mora s/Tributos

Multas de Trânsito

Amort. de Emprest. Previ Rio

Previ Rio Lei 3344

Multas e Jrs. Mora s/ Dívida Ativa (Tributos)

Cota-Parte do FPM

Contrato Proap II Georio/BID

Receita Dívida Ativa

Taxa de Coleta Domiciliar do Lixo

Contribuição dos Servidores

ITBI

Transferência do IRRF

Alienação Títulos de Créditos

Cota-Parte – IPVA

Outras

Contribuição Patronal

Transf.  FUNDEF

Transf. FNS

Rend. Aplic. Fin.

 IPTU

Cota-Parte – ICMS

ISS

 

Ressalta-se o valor de R$ 191.581 mil como alienação de títulos de créditos, referente ao contrato de 
cessão de créditos nº 005/2003, pelo qual o Estado do Rio de Janeiro transferiu ao Município, direitos de 
crédito a título de royalties, participação especial e royalties excedentes, decorrentes de atividade de 
exploração e produção de petróleo e gás natural. 

Pela cessão prevista, o Município liberou ao Estado do Rio a quantia líquida e certa de R$ 230.000 mil, 
sendo R$ 191.581 mil como restituição do principal e R$ 38.419 a título de juros, com vencimento para 
28/11/2003. O Município recebeu o valor antecipadamente no mês de agosto por meio de dois pagamentos, 
totalizando R$ 210.187 mil. A diferença apurada nos juros de R$ 19.814 mil deve-se à antecipação do 
pagamento. O valor dos juros, de R$ 18.605 mil, foi classificado em conta específica e compõe o montante 
da Receita de Aplicação Financeira. 

666...111...555...111   ÍNDICES ABOP 

A Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP desenvolveu para as receitas o índice TPR – 
Trabalho de Previsão da Receita, que estabelece o confronto comparativo entre a previsão inicial da receita 
com sua realização. Esta avaliação refere-se unicamente ao campo financeiro. 

ÓTIMO Diferença mais ou menos 2,5%. 

BOM Mais ou menos de 2,5% a 5%. 

REGULAR Mais ou menos de 5 a 10%. 

DEFICIENTE Mais ou menos de 10 a 15%. 

ALTAMENTE DEFICIENTE Mais ou menos acima de 15%. 

666...111...555...111...111   TPR – POR FONTE E PRINCIPAIS RUBRICAS 

No que tange à receita, cabe destacar que, ao contrário do exercício anterior, foi observado um índice 
desfavorável, já que seu valor de 16,8% corresponde a um conceito ALTAMENTE DEFICIENTE, contra o 
percentual de 4,5 % em 2002, que equivalia ao conceito BOM.  

Considerando-se as 10 maiores fontes de receita, verifica-se que: 

 Não foi possível o cálculo do índice para a Fonte OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL, bem como para 
a subfonte DIVIDENDOS por inexistir valor de previsão orçamentária; 
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  A Fonte RECEITA DE VALORES IMOBILIÁRIOS  apesar de ter obtido conceito BOM, apresentou 
arrecadação inversa entre as suas duas subfontes, que apresentaram o conceito ALTAMENTE 
DEFICIENTE. Então a previsão boa da fonte decorre de duas previsões deficitárias das subfontes 
que se compensaram no total; 

 02 Fontes apresentaram conceito ALTAMENTE DEFICIENTE, sendo a mais relevante a RECEITA 
DA DÍVIDA ATIVA; 

 A Fonte de IMPOSTOS foi a que apresentou a melhor previsão, recebendo o conceito BOM, isso 
desconsiderando a previsão invertida das RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS; 

A seguir, apresenta-se o índice TPR para as Fontes de Receita mais significativas do Município: 
Fonte Sub fonte Previsão Arrecadação TPR CONCEITO

Transferências dos Estados      1.477.961.607       1.262.573.063 14,6% Deficiente
Transferências da União      1.020.584.038          961.508.049 5,8% Regular
Transferências Multigovernamentais         607.235.777          560.900.462 7,6% Regular

     3.105.781.422       2.784.981.573 10,3% Deficiente
Impostos sobre a Produção e a Circulação      1.332.737.204       1.170.703.546 12,2% Deficiente
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda      1.040.586.298          993.108.421 4,6% Bom

     2.373.323.502       2.163.811.968 8,8% Regular
Juros de Títulos de Renda         422.657.533          288.883.533 31,7% Altamente Deficiente
Remuneração de Depósitos Bancários         277.653.804          430.157.251 54,9% Altamente Deficiente
Dividendos                       -                    11.572 n.d. n.d.

        700.311.337          719.052.356 2,7% Bom
Contribuições Sociais         373.052.827          409.271.416 9,7% Regular

        373.052.827          409.271.416 9,7% Regular
Outras Receitas de Capital                       -            191.580.810 n.d. n.d.

                      -            191.580.810 n.d. n.d.
Taxas pela Prestação de Serviços         138.734.202          134.286.982 3,2% Bom
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia          46.698.490           31.386.244 32,8% Altamente Deficiente

        185.432.692          165.673.226 10,7% Deficiente
Multas e Juros de Mora dos Tributos          65.959.153           50.153.776 24,0% Altamente Deficiente
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos          69.084.551           55.751.514 19,3% Altamente Deficiente
Multas de Outras Origens          56.846.520           59.008.881 3,8% Bom

        191.890.224          164.914.171 14,1% Deficiente
Receita de Serviços         150.277.595          124.836.190 16,9% Altamente Deficiente

        150.277.595          124.836.190 16,9% Altamente Deficiente
Receita da Dívida Ativa Tributária         124.496.473           84.298.784 32,3% Altamente Deficiente
Receita da Dívida Ativa não Tributária            6.789.390             9.814.755 44,6% Altamente Deficiente

        131.285.863           94.113.539 28,3% Altamente Deficiente

Multas e Juros de Mora Total

Receita de Serviços Total

Receita da Dívida Ativa Total

Transferências Intergovernamentais Total

Receitas de Valores Mobiliários Total

Contribuições Sociais Total

Outras Receitas de Capital Total

Impostos Total

Taxas Total

 
666...111...555...111...222   TPR – POR SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS 

A seguir, observa-se a aplicação do indicador às receitas por subcategoria econômica, cabendo destacar 
que, apesar de 51% das receitas arrecadadas terem sido avaliadas como REGULAR, a avaliação do total 
das receitas foi ALTAMENTE DEFICIENTE, com índice TPR de 16,80%. Esse fato deve-se a não 
arrecadação de R$ 977 milhões na subcategoria “Outras Receitas Correntes” na sub-rubrica “Receita 
Extraordinária p/ Amortização da Dívida Renegociada”, que representa isoladamente cerca de 12% da 
previsão total. Quando desconsiderada esta receita, o índice TPR é de 5,86 e a avaliação segue a 
tendência ficando como REGULAR. 

A seguir, é apresentado o quadro dos índices TPR para as receitas divididas em subcategorias econômicas 
e o percentual das despesas arrecadas por avaliação:  
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Sub Categoria Economica Previsão Arrecadação TPR CONCEITO
Transferências Correntes       3.154.562.569,00       2.790.296.150,05 11,5% Deficiente
Receita Tributária       2.558.756.194,00       2.329.485.193,55 9,0% Regular
Receita Patrimonial         764.181.332,00         811.127.274,25 6,1% Regular
Receita de Contribuições         373.052.827,00         409.271.416,10 9,7% Regular
Outras Receitas Correntes       1.367.254.090,00         298.261.704,50 78,2% Altamente Deficiente
Outras Receitas de Capital                             -           191.580.810,06 n.d. n.d.
Receita de Serviços         150.277.595,00         124.836.189,60 16,9% Altamente Deficiente
Operações de Crédito         157.652.442,00           89.990.552,39 42,9% Altamente Deficiente
Amortização de Empréstimos           47.476.893,00           52.254.322,39 10,1% Deficiente
Receita Industrial           14.758.000,00           44.366.074,08 200,6% Altamente Deficiente
Transferências de Capital                             -               6.394.690,30 n.d. n.d.
Alienação de Bens             5.918.499,00             5.157.810,88 12,9% Deficiente
Deduções de Receita FUNDEF        (190.051.385,00)        (161.104.960,25) 15,2% Altamente Deficiente
Total Global   8.403.839.056,00   6.991.917.227,90 16,8% Altamente Deficiente  

 
A V A LIA ÇÃO P R E V IS ÃO A R R E C A D A ÇÃO %

R e g ula r              3.695.990.353,00              3.549.883.883,90 51%
D e fic ie nte              3.207.957.961,00              2.847.708.283,32 41%

Alta m e nte  D e fic ie nte              1.499.890.742,00                396.349.560,32 6%
n.d .                                    -                  197.975.500,36 3%

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

 

666...111...555...111...333   TPR – RECEITA TRIBUTÁRIA 

Neste item é apresentado o índice TPR para as principais fontes de receitas próprias do município, incluindo 
também evolução do critério com relação ao exercício passado. 

A tabela seguinte apresenta os impostos e as principais taxas do município: 
Impostos e Taxas Previsão Arrecadação TPR 2003 2002 AVALIAÇÃO

ISS       1.332.737.204,00       1.170.703.546,08 12,2% Deficiente Ótimo Regressão
IPTU          841.944.109,00          820.151.599,96 2,6% Bom Ótimo Regressão
ITBI          198.642.189,00          172.956.821,48 12,93% Deficiente Deficiente Estável (-)
TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO          138.722.464,00          134.271.912,71 3,21% Bom Ótimo Regressão
TAXA DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO            12.261.521,00              7.165.062,25 41,56% Altamente Deficiente Altamente Deficiente Estável (-)
TAXA DE OBRAS EM ÁREAS PARTICULARES            12.048.804,00              6.414.039,41 46,77% Altamente Deficiente Altamente Deficiente Estável (-)
TAXA DE FISC. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS              5.181.345,00              6.117.974,86 18,08% Altamente Deficiente Altamente Deficiente Estável (-)
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE              7.656.233,00              4.712.620,93 38,45% Altamente Deficiente Altamente Deficiente Estável (-)  

Como se pode observar da tabela acima, as receitas apresentaram regressão ou estabilidade em relação à 
avaliação do exercício anterior. 

Destaque-se que a maioria das taxas, à exceção da Taxa de Coleta de Lixo, manteve-se com o conceito 
“ALTAMENTE DEFICIENTE”. 

666...111...666   DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA 
Os gastos correntes somaram R$ 7.226.030 mil, enquanto os de capital atingiram R$ 1.198.831 mil, 
representando, respectivamente, 83,41% e 16,59% do total das despesas empenhadas. Essas despesas, 
por Categorias e Grupos de Natureza de Despesa, no exercício de 2003, se apresentaram conforme 
demonstrado a seguir. 



Processo:      40/002.032/2004
Data:                        12/04/2004
Fls.: 339              Rubrica:  

          TTTCCCMMMRRRJJJ///SSSCCCEEE///CCCAAADDD   –––   CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAADDDOOORRRIIIAAA   DDDEEE   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRIIIAAA   EEE   DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO  

Prestação de Contas de Gestão 2003 

 (R$) %
 DESPESAS CORRENTES 6.027.198,70                          83,41%
 Pessoal e Encargos Sociais 3.589.975,30                            49,68%
 Outras Despesas Correntes 2.008.297,78                            27,79%
 Juros e Encargos da Dívida 428.925,62                               5,94%
 DESPESAS DE CAPITAL  1.198.830,85                          16,59%
 Investimentos 699.834,82                               9,68%
 Inversões Financeiras 291.136,73                               4,03%
 Amortização da Dívida 207.859,31                               2,88%

 T O T A L 7.226.029,55 100%

DESPESA REALIZADA

 
Fonte: Prestação de Contas 2003 

As Despesas Correntes representaram o maior volume de gastos do governo, com destaque para os gastos 
com pessoal (49,68% do total das despesas realizadas) e para as outras despesas correntes (27,79% do 
total das despesas realizadas). 

No comparativo das despesas executadas, com os valores de 2001 e 2002 atualizados pelo IPCA-E, o 
exercício de 2003 apresentou execução similar à de 2002: 
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666...111...777   PRINCIPAIS PROJETOS E ATIVIDADES 
Os projetos, atividades e operações especiais realizados, de maior incidência monetária, foram: 

R$
2505 Provisao de Gastos com Pessoal 596.675.925,52    
2562 Pessoal das Cre'S - Ensino Fundamental 547.341.338,81    
4300 Servidores Inativos da Rede de Ensino 523.949.400,29    
4033 Provisao de Gastos com Pessoal - Indiretas 427.848.619,46    
2521 Gestao da Rede Municipal de Saude 377.795.048,92    
5024 Encargos da Divida Renegociada 352.693.753,39    
5015 Acoes e Servicos de Saude da Rede Credenciada Sus 292.548.236,17    
2319 Pessoal de Atividades de Assistencia Medica 240.331.486,17    
4302 Servidores Inativos da Administracao Direta 235.821.057,41    
2597 Programa de Integracao Institucional 191.580.810,06    
2033 Processamento Legislativo 172.348.203,61    
4515 Beneficios a Dependentes 141.866.050,28    
1510 Proap Rio/Bid Ii - Smh 110.744.846,00    
5025 Divida Renegociada 108.080.568,62    
2207 Pessoal das Unidades Federais de Saude Municipalizadas 106.879.502,61    
4126 Servicos Contratados de Limpeza Publica 103.193.568,24    
2435 Incremento de Procedimentos Na Atencao Basica 93.693.152,50      
3016 Macro Intervencoes de Infra-Estrutura, Drenagem, Urbanizacao e Reurbanizacao 92.426.481,73      
2330 Iluminacao Publica 88.336.419,50      
4516 Obrigacoes Administrativas, Tributarias e Contributivas 86.787.708,39      
2081 Manutencao e Revitalizacao das Uuee 85.198.167,95      
4052 Apoio Administrativo - Indiretas 83.941.439,64      
2329 Obrigacoes Patronais e Outros Beneficios 83.359.189,80      
4128 Constituicao de Reservas Patrimoniais para Manutencao de Beneficios 74.955.708,77      
2136 Merenda Escolar 70.781.023,43      
2326 Pessoal do Municipio a Disposicao de Outros Orgaos 69.447.682,54      

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

 
Fonte: FINCON 
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Os projetos de obras realizados, de maior incidência monetária, foram: 
R$

1510 Proap Rio/Bid Ii - Smh 110.744.846,00          
3016 Macro Intervencoes de Infra-Estrutura, Drenagem, Urbanizacao e Reurbanizacao 92.426.481,73            
1063 Construcoes, Ampliacoes e Reformas de Unidades de Saude 66.532.787,79            
1474 Obras e Equipamentos para Rede de Ensino 63.496.967,87            
1409 Construcao de Unidades Esportivas e de Lazer 27.738.503,63            
1600 Jogos Pan-Americanos de 2007 23.613.566,94            
1090 Obras de Pavimentacao de Logradouros 23.163.638,55            
1087 Obras de Urbanizacao Em Comunidades Carentes - Rio Comunidade 22.663.814,90            
1215 Programa Favela-Bairro 17.508.470,77            
3103 Construcao, Reforma, Ampliacao e Restauracao de Unidades Culturais 15.049.950,44            
1031 Projeto de Recuperacao e Educacao Ambiental 14.515.396,98            
1168 Programa Bairrinho - Urbanizacao de Pequenas Favelas 13.972.107,91            
1028 Ampliacao, Restauracao e Melhorias Viarias Na Avenida Brasil 12.124.112,18            
3164 Construcao, Reforma e Ampliacao de Imoveis 11.363.084,42            
2510 Desenvolvimento da Informatica Educativa 11.147.911,16            
3046 Implantacao do Sistema de Meso e Macrodrenagem das Bacias Hidrograficas 11.063.513,02            

PRINCIPAIS PROJETOS DE OBRAS

 

666...111...888   PROJETOS E ATIVIDADES DECORRENTES DE EMENDAS 
LEGISLATIVAS 

A seguir, é demonstrado quadro representando a execução dos projetos e atividades decorrentes de 
Emendas Legislativas tanto ao texto do Projeto de Lei Orçamentária (Mensagem 36/2001, Projeto de Lei 
nº 1.036/2002) quanto ao texto do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (Mensagem 151/2002, 
Projeto de Lei 1.036/2002), apresentadas pelos Senhores Vereadores da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro. 

Observa-se que das Dotações Iniciais previstas, ocorreram cancelamentos/decréscimos de R$ 50.000, 
correspondentes a, aproximadamente, 99,78% do inicial.  

A execução dos projetos / atividades ocorreu da seguinte forma: 

PROJETO/ATIVIDADE
DESPESA 

EMPENHADA
%

Implantacao do Programa Esporte Comunidade, Lei 3284/01 - El Na Ldo/2003 90.000,00                   60,00%
Dia do Porteiro, Lei 2826/99 - El Na Ldo 2003 30.000,00                   60,00%
Total LDO 120.000,00                 60,00%
Const. Ger. Serv. Comlurb (Recreio), com Desenv. de Ativ. Comunit. com Ass. Morad. do Recreio, Clubes de Serv. e Inst. 
Comunit. -El9121 173.502,53                 69,40%
Apoio À Abav - Rj para a Realização do 31º Congresso Brasileiro de Agências de Viagens e Exposições - El 9106 150.000,00                 100,00%
Ginástica nas Praças - El 7453 99.999,90                   50,00%
Participação da Equipe da Ginástica Rítmica Desportiva do América F.C. No Xii Gym Na Estrada Mundial Em Lisboa /2003 - El 
4956 84.915,00                   84,92%
Comemoração de Aniversário do Bairro do Méier - El 2992 83.811,76                   83,81%
Obra de Contenção de Encosta No Beco Riacho Doce Na Comunidade de Vila Amaral-Bairro Pavuna - El 3498 59.401,10                   99,00%
Comemoração de Aniversário do Bairro do Engenho Novo - El 2990 24.977,00                   83,26%
Total LOA 676.607,29                 76,02%

796.607,29                 73,08%  

O percentual da tabela anterior foi calculado em relação à dotação final atualizada destes 
projetos/atividades e pode-se observar que da dotação de R$ 22.906.051 foram efetivamente empenhados 
cerca de 3,47% - R$ 796.607. 
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666...111...999   PROJETOS E ATIVIDADES NÃO EXECUTADOS 
Em relação aos projetos, atividades e operações especiais, foram esses os com dotações iniciais superiores 
a R$ 1.500.000,00 não executados em 2003: 

DOTAÇÃO INICIAL
4129 Constituicao de Reservas Patrimoniais do Funprevi 197.940.251,00             
2584 Pessoal do Programa Saude da Familia 27.765.000,00               
1141 Modernizacao da Administracao Tributaria-Promat 9.300.000,00                 
4419 Pasep Sobre Recursos Transferidos para o Sistema Previdenciario 8.474.218,00                 
2598 Plano de Saude - Administracao Direta 8.000.000,00                 
1525 Reconstrucao da Auto-Estrada Lagoa Barra 7.502.000,00                 
2055 Atencao Domiciliar ao Idoso e Deficiente nas Zonas Sul e Norte 6.750.000,00                 
1472 Construcao do Tunel da Grota Funda 5.000.000,00                 
4432 Atividades de Combate a Vetores 4.908.244,00                 
1502 Bonde/Centro - Estudo e Projeto 4.501.000,00                 
2763 Serviço de Recuperação da Pavimentação e Recapeamento Asfáltico 4.001.600,00                 
2035 Regulamentacao, Fiscalizacao e Orientacao do Transito 2.640.660,00                 
1017 Programa Rio Crianca Maravilhosa/Bird - Sms 2.513.000,00                 
1016 Programa Rio Crianca Maravilhosa/Bird - Smds 2.500.000,00                 
1711 Construção de Vila Olímpica Na Cidade de Deus. 2.500.000,00                 
2599 Plano de Saude - Administracao Indireta 2.000.000,00                 
2800 Recursos para Combate a Fome e a Miséria 2.000.000,00                 
3084 Obras Na Avenida dos Desfiles - Prof. Darcy Ribeiro 1.890.000,00                 
3243 Macro Intervenções de Infra-Estrutura - Riocidade Avenida Suburbana - El 3486 1.750.000,00                 
1605 Implantacao de Creches nas Comunidades Carentes nas Ap'S 5.1, 5.2 e 5.3 - El Na Ldo/2003 1.700.001,00                 
1645 Construção de Creche Na Comunidade de Portus-Bairro Costa Barros 1.700.000,00                 
1485 Desenvolvimento e Implantacao de Sistemas Na Area de Informacoes Gerenciais 1.517.000,00                 
3004 Desenvolvimento e Aperfeicoamento de Sistemas 1.514.000,00                 
1689 Pavimentação e Drenagem de Todo o Conjunto Iapc de Olaria 1.500.000,00                 

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

 
Fonte: FINCON 

E os não realizados com dotação atualizada superior a R$ 1.000.000,00 foram: 
DOT. INICIAL

4129 Constituicao de Reservas Patrimoniais do Funprevi 197.940.251,00           
1009 Infra-Estrutura Esportiva Em Pracas 8.989.083,00               
2763 Serviço de Recuperação da Pavimentação e Recapeamento Asfáltico Em Diversos Logradouros nas Áreas das Aps. 3 4.001.600,00               
1017 Programa Rio Crianca Maravilhosa/Bird - Sms 2.513.000,00               
1016 Programa Rio Crianca Maravilhosa/Bird - Smds 2.500.000,00               
1711 Construção de Vila Olímpica Na Cidade de Deus. 2.500.000,00               
2800 Recursos para Combate a Fome e a Miséria 2.000.000,00               
3243 Macro Intervenções de Infra-Estrutura - Riocidade Avenida Suburbana - El 3486 1.750.000,00               
1605 Implantacao de Creches nas Comunidades Carentes nas Ap'S 5.1, 5.2 e 5.3 - El Na Ldo/2003 1.700.001,00               
1645 Construção de Creche Na Comunidade de Portus-Bairro Costa Barros 1.700.000,00               
1689 Pavimentação e Drenagem de Todo o Conjunto Iapc de Olaria, Localizado Na Rua André de Azevedo, Nº 87, No Valor 1.500.000,00               
1728 Urbanização e Pavimentação para Os Finais das Ruas Senhora, Mario Novaes, Silezia e Chico Mendes, Assim Como 1.400.000,00               
1485 Desenvolvimento e Implantacao de Sistemas Na Area de Informacoes Gerenciais 1.328.480,00               
2757 Criacao de Centros de Atividades Especificas para Idosos Em Todas As Ap'S - El Na Ldo/2003 1.320.001,00               
1872 Urbanização da Estrada Rodrigues Caldas, Jacarepaguá 1.300.000,00               
1477 Implantacao de Sistema de Tratamento de Residuos de Saude 1.294.012,00               
1460 Projeto de Implantacao de Museus 1.240.162,00               
1497 Convenio de Cooperacao Entre a Pcrj e a Petrobras - Smo 1.150.000,00               
1700 Reforma e Ampliação do Ambulatório de Pequenas Emergências do Hospital Municipal Souza Aguiar. 1.000.000,00               
1704 Construção de Vila Olímpica No Bairro de Vila Isabel - Ap - 2.2 1.000.000,00               
1705 Reforma da Casa de Propriedade do Município Situada Na Esquina das Ruas Garibaldi e Conde de Bonfim 1.000.000,00               
2809 Apoio a Projetos e Eventos Que Visem Ou Estejam Ligados aos Jogos Pan-Americanos de 2007. 1.000.000,00               

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

 
Fonte: FINCON 
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666...111...111000   ÍNDICES ORÇAMENTÁRIOS 
 Balanço Nome Fórmula  Valores  Resultado
1 Orçamentário Quociente da Execução da Receita Receita Executada = 6.991.917  = 0,83 
   Receita Prevista  8.403.839    
        

2 Orçamentário Quociente do Equilíbrio Orçamentário Despesa Fixada = 9.229.226  = 1,10 
   Receita Prevista  8.403.839    
        

3 Orçamentário Quociente de Cobertura de Créditos Adicionais Despesa Fixada = 9.229.226  = 1,32 
   Receita Executada  6.991.917    
        
4 Orçamentário Quociente de Execução da Despesa Despesa Executada = 7.226.030  = 0,78 
   Despesa Fixada  9.229.226    
        

5 Orçamentário Quociente do Resultado Orçamentário Receita Executada = 6.991.917  = 0,97 
   Despesa Executada  7.226.030    

 Quociente da Execução da Receita: Para cada real orçado, houve uma insuficiência de arrecadação 
de R$ 0,17, como visto anteriormente, ocasionado basicamente por um única subrubrica ,“Receita 
Extraordinária p/ Amortização da Dívida Renegociada”; 

 Quociente do Equilíbrio Orçamentário: Ocorreu um Déficit da Previsão Orçamentária de 10% da 
receita prevista em razão dos créditos adicionais abertos de R$ 825.387 mil; 

 Quociente de Cobertura de Créditos Adicionais: O déficit do índice anteriormente analisado ainda é 
maior, se considerada a insuficiência de arrecadação, o percentual é de 32% e o valor é de 
R$ 2.237.309 mil; 

 Quociente da Execução da Despesa: Para cada real orçado apresentado no final do exercício foi 
executado somente R$ 0,78; 

 Quociente do Resultado Orçamentário: Esse índice demonstra a existência de déficit na execução 
orçamentária, que no caso em tela é de R$ 234.112 mil. 



Processo:      40/002.032/2004
Data:                        12/04/2004
Fls.: 343              Rubrica:  

          TTTCCCMMMRRRJJJ///SSSCCCEEE///CCCAAADDD   –––   CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAADDDOOORRRIIIAAA   DDDEEE   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRIIIAAA   EEE   DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO  

Prestação de Contas de Gestão 2003 

666...222   GESTÃO FINANCEIRA 
 LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" -  Anexo V (R$ Milhares)

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

 ATIVO DISPONÍVEL 793.137             OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 578.914             
Disponibilidade Financeira 793.137             Depósitos 86.861               

Caixa 90                      Restos a Pagar Processados 451.366             
Bancos 733.446             Do Exercicio                446.528             

Conta Movimento 57.383               De Exercícios Anteriores         4.839                 
Contas Vinculadas 10.332               Restos a Pagar não Processados 867                    
Aplicações Financeiras 665.731             De Exercícios Anteriores         867                    

Outras Disponibilidades Financeiras 59.602               Outras Obrigações Financeiras 46.258               
Repasse - FNS (-) RPP Intragovernamental (6.440)               

SUBTOTAL 793.137             SUBTOTAL 578.914             

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM 
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) -                         SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 214.223             

TOTAL 793.137             TOTAL 793.137             

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)  (**) 155.282             

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 58.941               

ATIVO  (*) VALOR PASSIVO (*) VALOR

 ATIVO DISPONÍVEL 1.435.606          OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 11.407               
Regime Previdenciário 1.435.606          Regime Previdenciário 11.407               
Disponibilidade Financeira 1.435.606          Depósitos 540                    

Caixa -                         Restos a Pagar Processados 356                    
Bancos 1.435.606          Do Exercicio                353                    

Conta Movimento 45                      De Exercícios Anteriores         2                        
Contas Vinculadas -                         Restos a Pagar não Processados -                         
Aplicações Financeiras 1.435.561          De Exercícios Anteriores         -                         

Outras Disponibilidades Financeiras Outras Obrigações Financeiras 10.512               

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM 
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) -                         SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) 1.424.199          

TOTAL 1.435.606          TOTAL 1.435.606          

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) -                         

DÉFICIT SUPERÁVIT  1.483.140          
FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOTA: (*) REPRESENTA VALORES DO FUNPREVI
NOTA: (**) ESTÁ DEDUZIDO O VALOR DE R$ 2.698 MIL DE RPN INTRAGOVERNAMENTAL  

A movimentação financeira conjuga as disponibilidades iniciais com os ingressos e desembolsos, de modo 
a evidenciar os valores numerários existentes quando do término do exercício. As disponibilidades 
financeiras correspondem a 277,55% do saldo do Passivo Financeiro. 

O resultado orçamentário juntamente com o resultado extra-orçamentário gerou um decréscimo nas 
disponibilidades financeiras, conforme segue: 

R$ mil
 Disponibilidades no início do exercício 2.313.916
 Resultado orçamentário (Restos a Pagar) -199.973
 Resultado extra-orçamentário  55.199
 Disponibilidades no final do exercício 2.169.142  

Do total das disponibilidades (R$ 2.228.744 mil), R$ 1.435.606 mil referem-se ao sistema previdenciário. 
Dos R$ 793.137 mil, R$ 79.019 mil estão vinculados ao FUNDEF e R$ 36.934 mil ao Fundo Municipal de 
Saúde. 
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666...222...111   ÍNDICES FINANCEIROS 
 Balanço Nome Fórmula  Valores  Resultado

1 Orçamentário Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária Receita Executada = 6.991.917  = 1,06 
 Financeiro  Despesas Orçamentárias Pagas  6.621.169    
        

2 Financeiro Quociente da Execução Orçamentária Corrente Receita Corrente = 6.607.331  = 1,19 
   Despesas Correntes Pagas  5.565.654    
        

3 Financeiro Quociente da Execução Orçamentária de Capital Receita de Capital = 384.586  = 0,36 

   

Despesas de Capital Pagas  1.055.514  

  

 Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária: Se fosse utilizado o regime de caixa também 
na Despesa Orçamentária, ocorreria um superávit; 

 Quociente da Execução Orçamentária Corrente: Para cada R$ 1,00 de Despesas Correntes pagas, 
há um saldo de R$ 0,19 de Receita Corrente Arrecadada; 

 Quociente da Execução Orçamentária de Capital: A Receita de Capital no exercício foi menor que a 
Despesa de Capital, sendo que para cada um real de despesa, há uma insuficiência de R$ 0,36 de 
receita. Essa relação é considerada normal  uma vez que representa que as Despesas de Capitais 
são cobertas pelas Receitas Correntes; 

 Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros: O índice de 0,94 indica um déficit financeiro, isto é, 
os recebimentos do presente exercício foram menores que os pagamentos incorridos. 

666...333   GESTÃO PATRIMONIAL 

A Consolidação das Contas Públicas estava inicialmente prevista no parágrafo único do artigo 110 da Lei 
4.320/64. A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, no Inciso III do artigo 50, estipula que “as 
demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada 
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal 
dependente”. 

Segundo o § 2º do Art. 50 da LRF, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), sendo o órgão central do 
sistema de contabilidade da União, é temporariamente a responsável pela edição de normas gerais para 
consolidação das contas públicas, enquanto não for implantado o Conselho de que trata o art. 67 da LRF. 

A Portaria STN nº 109, de 08 de março de 2002, aprovou o “Quadro dos Dados Contábeis Consolidados 
Municipais”, e, em seu artigo 8º, parágrafo único, remete ao seu site -(wwwwwwwww... ttteeesssooouuurrrooo... fffaaazzzeeennndddaaa...gggooovvv...bbbrrr) - para 
as respectivas instruções de preenchimento. A Controladoria Geral, na demonstração do Balanço 
Patrimonial Consolidado, seguiu o modelo da referida Portaria. 
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O Balanço Patrimonial Consolidado do Município do Rio tem sua situação demonstrada, em 31/12/2003, da 
seguinte forma: 

(R$ 1.000) 
ATIVO dez/02 dez/03  AH % AV% PASSIVO dez/02 dez/03  AH % AV%

 FINANCEIRO 2.393.604,92 2.391.545,63 16,9% 19,8% FINANCEIRO 931.671,10 713.787,77 5,0% -23,4%
 Caixa  Banco 63.680,13 67.850,24 0,5% 6,5%  Depósitos 75.268,65              112.688,37 0,8% 49,7%
 Vinculado em c/c bancária  2.250.235,61 2.101.291,72 14,8% -6,6%  Restos a Pagar 674.115,99              576.423,84 4,1% -14,5%
 Créditos em Circulação 79.689,19 222.403,68 1,6% 179,1%  Créditos Diversos              182.286,46                24.675,56 0,2% -86,5%

0,0%
 NÃO FINANCEIRO 7.859.890,88 10.087.434,24 71,2% 28,3%  NÃO FINANCEIRO 7.107.482,84 7.316.272,05 51,6% 2,9%
 Realizável a Curto Prazo 178.921,56 358.660,75 2,5% 100,5%  Obrigações em Circulação 64.992,81 331.928,69 2,3% 410,7%
 Despesas Antecipadas 3.269,87 1.945,22 0,0% -40,5%  Exegível a Longo Prazo 7.038.160,72 6.976.704,21 49,2% -0,9%
 Realizável a Longo Prazo 7.677.699,45 9.726.828,28 68,6% 26,7% Futuros 4.329,31 7.639,14 0,1% 76,5%

 PERMANENTE 1.581.844,17 1.335.808,69 9,4% -15,6%  PATRIMÔNIO 3.796.186,05 5.784.728,75 40,8% 52,4%
 Investimentos 336.834,04 65.615,26 0,5% -80,5%
 Imobilizado 1.244.469,31 1.264.953,87 8,9% 1,6%
 Diferido 540,83 5.239,56 0,0% 868,8%

 COMPENSADO 235.745,45 359.487,59 2,5% 52,5% COMPENSADO 235.745,45 359.487,59 2,5% 52,5%
 Total 12.071.085,43 14.174.276,15 100,0% 17,4%  Total 12.071.085,44 14.174.276,15 100,0% 17,4%  

666...333...111   COMPENSADO 
Integrando o Ativo, encontra-se o Compensado no valor de R$ 359.487 mil com igual correspondência no 
Passivo. Observa-se que o mesmo não altera o resultado patrimonial. Na realidade, não representa direito 
efetivo no Ativo, nem obrigação efetiva no Passivo, sendo simples registros de ordem que representam 
Direitos e Obrigações Subsidiários de Terceiros ou Entidades. 

666...333...222   PATRIMÔNIO FINANCEIRO 
O Patrimônio Financeiro, em 31/12/2003, segundo o Balanço Patrimonial, estava representado pelo Ativo 
Financeiro no valor de R$ 2.391.546 mil e pelo Passivo Financeiro no valor de R$ 713.788 mil. Os valores 
ativos superam os passivos em R$ 1.677.758 mil, ou seja, 235%. 

O Ativo Real, constituído pelo Ativo Financeiro, Ativo Não Financeiro e o Ativo Permanente, apresenta o 
total de R$ 13.814.789 mil, em 31/12/2003. 

O Passivo Real, constituído pelo Passivo Financeiro e pelo Passivo Não Financeiro, totaliza em 31/12/2003, 
o valor de R$ 8.030.060 mil. 

O Ativo Real Líquido, em 31/12/2003, da mesma forma que no ano anterior, apresenta-se positivo, no 
montante de R$ 5.784.729 mil, o que significa haver um Ativo Real (conjunto de bens e direitos) suficiente 
para satisfazer o Passivo Real (conjunto de obrigações). 

666...333...222...111   ATIVO FINANCEIRO 

O Ativo Financeiro do Balanço Consolidado Geral, em 31/12/2003, encontra-se representado da seguinte 
forma: 

                  (R$ 1,00) 

ATIVO FINANCEIRO 2.391.545,63
 DISPONIVEL 2.169.141,95 100%
 Caixa 90,04 0,0%
 Bancos C/ Movimento 67.760,20 3,1%
 Aplicações Financeiras 2.101.291,72 96,9%
 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 222.403,68  

Analisando estes valores por Órgão, constata-se que o FUNPREVI é responsável por 66,18% das 
disponibilidades do Município. 
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Foi constatado que 96,9% das disponibilidades do Município encontravam-se aplicadas financeiramente.  

Os valores constantes no Balanço Patrimonial Consolidado registrados no Ativo Financeiro coincidem com 
os detectados no Anexo V do Relatório da Gestão Fiscal. 

em reais

DESCRIÇÃO CAIXA BANCO C/ MOV. APLICAÇÕES DISPONÍVEL %

ADM. DIRETA 52.153.396,26 462.178.362,17 514.331.758,43 23,71%

ADM. INDIRETA 90.036,82 15.606.803,99 1.639.113.354,17 1.654.810.194,98 76,29%

AUTARQ./FUND. 49.459,11 2.498.228,43 1.629.047.114,51 1.631.594.802,05 75,22%
FUNPREVI 0,00 45.327,81 1.435.561.011,09 1.435.606.338,90 66,18%
PREVI-RIO 0,00 32.512,73 176.004.059,29 176.036.572,02 8,12%
JOÃO GOULART 1.406,07 280.483,84 5.701.331,16 5.983.221,07 0,28%
FUNDO RIO 4.755,70 718.811,66 3.240.334,21 3.963.901,57 0,18%
RIOARTE 0,00 702.400,97 3.841.839,17 4.544.240,14 0,21%
IPP 5.256,66 79.898,10 1.109.866,86 1.195.021,62 0,06%
PARQUES E JARDINS 17.968,36 83.181,03 1.044.535,51 1.145.684,90 0,05%
FUNLAR 16.986,93 89.910,59 171.438,97 278.336,49 0,01%
SMTU 0,00 71.795,11 211.579,34 283.374,45 0,01%
PLANETARIO 227,00 69.240,78 346.162,00 415.629,78 0,02%
RIO ZOO 994,65 97.862,43 399.709,68 498.566,76 0,02%
RIO ESPORTES 0,86 21.712,94 151.400,19 173.113,99 0,01%
RIO AGUAS 0,75 164.263,91 1.077.085,38 1.241.350,04 0,06%
GEO-RIO 1.862,13 30.653,02 162.479,84 194.994,99 0,01%
FUNDAÇÃO RIO 0,00 10.173,51 24.281,82 34.455,33 0,00%

EMPRESAS 14.815,93 5.450.495,41 6.113.496,29 11.578.807,63 0,53%
IPLANRIO 8.000,00 1.332.326,56 1.739.430,56 3.079.757,12 0,14%
RIOLUZ 2.274,03 686.142,17 1.089.225,83 1.777.642,03 0,08%
IMPRENSA 969,96 67.250,33 837.939,40 906.159,69 0,04%
RIOURBE 0,00 2.609.683,94 1.981.704,75 4.591.388,69 0,21%
RIOFILME 0,00 9.998,29 417.839,43 427.837,72 0,02%
GUARDA MUNICIPAL 3.571,94 268.986,96 41.681,48 314.240,38 0,01%
MULTIRIO 0,00 441.004,60 0,00 441.004,60 0,02%
RIOCOP 0,00 35.102,56 5.674,84 40.777,40 0,00%

SOC. ECON. MISTA 25.761,78 7.658.080,15 3.952.743,37 11.636.585,30 0,54%
COMLURB 0,00 1.596.394,73 1.331.800,09 2.928.194,82 0,13%
RIOTUR 0,00 3.988.822,06 100.269,21 4.089.091,27 0,19%
RIOCENTRO 0,00 230.986,80 743.587,84 974.574,64 0,04%
CET-RIO 25.761,78 1.841.876,56 1.777.086,23 3.644.724,57 0,17%

TOTAL 90.036,82 67.760.200,25 2.101.291.716,34 2.169.141.953,41 100,00%  
666...333...222...222   PASSIVO FINANCEIRO 

O Passivo Financeiro, em 31/12/2003, está composto da seguinte forma: 
R$ mil 

PASSIVO FINANCEIRO 713.787,77
 DEPÓSITOS 112.688,37
 Consignações 25.287,29
 Depósitos de Diversas Origens 87.401,08
 RESTOS A PAGAR 576.423,84
 Restos a Pagar Processados 420.354,83
 Restos a Pagar Não Processados 156.069,01
 CREDORES DIVERSOS          24.675,56  
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Na comparação entre o anexo V do Relatório da Gestão Fiscal, comentado no subitem 6.2 e o Balanço 
Patrimonial Consolidado foram encontradas divergências na conta do anexo denominada “Outras 
Obrigações Financeiras”, que deveria ser composta pela soma das contas “Credores Diversos e 
Consignações” do Balanço. Esta diferença compõe o número do grupo “Passivo Não Financeiro” do 
Balanço Patrimonial Consolidado. E resulta de Restos a Pagar Não Processados que não foram 
devidamente registrados contabilmente nas Empresas do Município 

em mil R$

Outras Obrigações Financeiras (LRF) 56.770,00
Consignações (Balanço Patrimonial) (25.287,29)
Credores Diversos (Balanço Patrimonial) (24.675,56)
Diferença 6.807,15  

666...333...222...333   SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA 

Verificou-se um Superávit Financeiro de R$ 1.677.758 mil, decorrente da diferença do Ativo Financeiro de 
R$ 2.391.546 mil e do Passivo Financeiro de R$ 713.788 mil. Este resultado poderá ser utilizado, no 
exercício de 2004, como recurso para abertura de Créditos Adicionais. 

666...333...333   PATRIMÔNIO NÃO FINANCEIRO 
666...333...333...111   ATIVO NÃO FINANCEIRO 

No grupo "Ativo Não Financeiro" deverá ser indicada a soma de valores que não interferem na 
movimentação financeira, compreendendo os realizáveis a curto prazo, pendentes a curto prazo, os 
realizáveis a longo prazo e o permanente. 

 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                   358.660,75 
Créditos em Liquidação 11.350,10                    
Bens e Valores em Circulação 347.310,65                  

 DESPESAS ANTECIPADAS                       1.945,22 

 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                9.726.828,28 
 Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 13.802,28
 Créditos Realizáveis a Longo Prazo 9.713.026,00

 TOTAL ATIVO NÃO FINANCEIRO              10.087.434,24  

O valor mais expressivo é o referente aos "Créditos Realizáveis a Longo Prazo", que registra a soma da 
dívida ativa, devedores (entidades e agentes), empréstimos/financiamentos e créditos a receber, 
devidamente ajustados por conta retificadora específica, representando 96,43% do ativo não-financeiro. A 
Dívida Ativa Consolidada corresponde a 96,29% desse grupo (R$ 9.101.150.907,15), tendo sido registrados 
no Balanço Patrimonial da Administração Direta R$ 9.131.379.912,59, e (-) R$ 30.229.005,44 referentes a 
ajustes (negativos) da consolidação.  

Quanto ao registro da Dívida Ativa, cabe destacar que o Código Tributário Nacional – CTN, em seu artigo 
204, estabelece que “a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito 
de prova pré-constituída”, e, em seu parágrafo único, estabelece que essa presunção é relativa e pode ser 
ilidida por prova inequívoca. No tocante ao reconhecimento do valor contábil, há de se ressaltar que a 
Contabilidade Pública, como parte integrante das Ciências Contábeis, rege-se pelas normas e princípios 
próprios. Entre essas normas, destaca-se a Resolução  do Conselho Federal de Contabilidade - CFC - 
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nº 750/93, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e, em sua Seção VII, explana 
sobre o Princípio da Prudência, que estabelece alguns preceitos a serem seguidos,dentre outros; 

 a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que 
se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que 
alterem o patrimônio líquido (Artigo 10, caput); 

 impõe a escolha da hipótese de que resulte menor patrimônio líquido, quando se apresentarem 
opções igualmente aceitáveis diante dos demais Princípios Fundamentais de Contabilidade (Artigo 
10, § 1º); 

 a aplicação do Princípio da Prudência ganha ênfase quando, para definição dos valores relativos às 
variações patrimoniais, devem ser feitas estimativas que envolvem incertezas de grau variável (Artigo 
10, § 3º). 

Adicionalmente, para análise da Dívida Ativa à luz do Princípio da Prudência, deve-se considerar o disposto 
na Portaria STN 109, quando faz constar em seu quadro a conta denominada “Provisão para Perdas 
Prováveis”, que “deverá registrar os valores relativos à provisões constituídas para cobrir prováveis perdas 
na realização dos créditos a longo prazo”. 

Dessa forma, o entendimento é que deva ser constituída a provisão para perdas, a fim de que seja 
evidenciado o valor provável de realização, o que traria maior confiabilidade aos números publicados. 
Conforme mencionado na análise das contas do exercício de 2002, o que se deseja não é a efetivação da 
baixa ou o não-reconhecimento dos créditos, mas a constituição da provisão somente no plano contábil, e 
seguindo as orientações das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCT –4) do CFC4. 

Esta recomendação foi sugerida na Prestação de Contas do Exmº Sr. Prefeito referente ao exercício de 
2002, mas não foi providenciada a supracitada provisão. Tal fato será comentado no item 13. 

666...333...333...222   PASSIVO NÃO FINANCEIRO 

O grupo "Passivo Não Financeiro" registra a soma das obrigações que não provocam efeitos financeiros, 
representadas pelos valores em circulação, valores pendentes a curto prazo, exigíveis a longo prazo e 
resultado de exercícios futuros. 

R$ mil 
 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO                   129.522,19 

 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                   202.406,50 

 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                6.976.704,21 
Operações de Créditos - Internas 5.734.605,29
Operações de Créditos - Externas 772.528,32

Obrigações a Pagar 469.570,61

 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS                       7.639,14 

 TOTAL PASSIVO NÃO FINANCEIRO                 7.316.272,05  

O valor mais expressivo refere-se às “Operações de Créditos Internas”, onde encontra-se registrada a 

                                                      
4 “4.2.2.5 – As provisões para perdas ou riscos de créditos são constituídas com base em estimativas de seus prováveis valores de realizações.” 
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Dívida Renegociada com a União, apresentada abaixo pelo nome do contrato “BB - M.P. nº 2.118-26”: 

Discriminação em Mil reais %

BB - M.P. nº 2.118-26 5.204.852,22      90,76%

BB - Lei 7.976/89  231.890,79         4,04%

STN - Convertida em Contratos 161.493,83         2,82%

BNDES - Av. Brasil 136.368,44         2,43%

Total 5.734.605,29    100%  

666...333...444   PATRIMÔNIO PERMANENTE - ATIVO PERMANENTE 
No total do Ativo Permanente, estão incluídos os valores dos Investimentos, Imobilizados e Diferido, bem 
como as suas respectivas depreciações e amortizações acumuladas. 

(R$ 1.000) 

PERMANENTE          1.335.808,69 
 INVESTIMENTOS               65.615,26 
 Outros Investimentos               70.922,29 
 Provisão para Perdas Prováveis ( - )               (5.307,03)
 IMOBILIZADO          1.264.953,87 
 Bens Móveis e Imóveis          1.703.522,56 
 Tíituloe e Valores Intangíveis                    248,64 
 Depreciação e Amortização Acumulada ( - )           (438.817,33)
 DIFERIDO                 5.239,56 
 Despesas Diferidas                 8.704,95 
 Amortização Acumulada ( - )                (3.465,39)  

666...333...555   PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
O Patrimônio Líquido do Município está avaliado em R$ 5.784.728 mil e está assim apresentado: 

(R$ 1.000) 
PERMANENTE          5.784.728,75 

 PATRIMÔNIO/CAPITAL          4.668.464,24 
 RESERVAS           1.116.264,51  

Nas notas explicativas da Controladoria Geral do Município sobre o Balanço Patrimonial Ajustado constam 
dois ajustes no Patrimônio: 

 O Patrimônio foi ajustado em R$ 98.363 mil referente aos valores das transações não correspondidos 
entre as instituições; 

 Está contabilizado no patrimônio o valor das participações minoritárias das empresas, avaliado em 
R$ 3.974 mil. 

666...333...666   ÍNDICES PATRIMONIAIS 
 Balanço Nome Fórmula  Valores  Resultado

1 Patrimonial Qociente da Situação Financeira Ativo Financeiro = 2.391.546  = 3,35 
   Passivo Financeiro  713.788    
        

2 Patrimonial Quociente da Sittuação Permanente Soma do Ativo Real = 13.814.789  = 1,72 
   Soma do Passivo Real  8.030.060    

 Quociente da Situação Financeira: Para honrar cada R$ 1,00 de obrigação financeira, há mais 
R$ 2,35 de saldo no curto prazo; 
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 Quociente da Situação Permanente: Este índice demonstra que há Patrimônio Líquido Positivo e que 
o Ativo Real é 72% maior que o Passivo Real. 

666...444   OUTROS DEMONSTRATIVOS – LRF 

666...444...111   RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
A Secretaria Municipal de Saúde foi a que registrou maior valor em Restos a Pagar, correspondendo a 
28,07% do total. Os Restos a Pagar Processados, aqueles cuja fase de liquidação já fora preenchida, 
participa de 73,98% do total. Ressalta-se que este demonstrativo contém as operações 
intragovernamentais. 

em Mil Reais
Órgão RPP (a Pagar) RPN (a Pagar) Total %

1 SMS 94.172                 77.193                 171.365 28,07%
2 SME 139.164               8.351                   147.514 24,16%

3 EGM 38.826                 54                        38.881 6,37%
4 SMH 19.131                 7.443                   26.574 4,35%
5 SMO 10.653                 12.667                 23.321 3,82%
6 COMLURB 16.674                 3.385                   20.059 3,29%
7 SMDS 12.043                 7.342                   19.385 3,17%
8 RIOURBE 2.124                   10.445                 12.569 2,06%
9 SMEL 6.453                   3.657                   10.109 1,66%

10 GUARDA MUNICIP 9.542                   386                      9.928 1,63%
11 OUTRAS 102.941 27.924 130.864 21,43%

Total 451.722 158.847 610.570 100,00%
% 73,98% 26,02% 100% *-*  

666...444...222   RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO X DESPESAS DE 
CAPITAL  

As despesas de capitais foram superiores às receitas de operações de créditos, conforme observado no 
quadro, atendendo assim o disposto no inciso III do art. 167 da CF/88, que veda a realização de operações 
de créditos que excedam o montante das despesas de capital. 

 LRF, art.53, § 1º, inciso I - Anexo XI R$ Milhares

No Bimestre Jan a Dez
(a) (b) (b - a)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  (I)
157.652                41.535            89.991            (67.662)             

No Bimestre Jan a Dez
(c) (d) (d - c)

DESPESAS DE CAPITAL 2.884.150           (19.428)         1.198.831      (1.685.320)        

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte -                         -                    -                     -                       

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras -                         -                    -                     -                       

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)
2.884.150           (19.428)         1.198.831      (1.685.320)        

DIFERENÇA  (I - II)
(2.726.498)           60.963            (1.108.840)      1.617.658         

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NOTA: CONFORME PORTARIA Nº 517 DE 14/10/2002 DA STN, NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO AS DESPESAS EMPENHADAS E, AINDA NÃO LIQUIDADAS
DEVERÃO SER CONSIDERADAS COMO LIQUIDADAS.

DESPESAS
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA
SALDO A 

REALIZAR

SALDO A 
REALIZAR

PREVISÃO 
ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS
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666...444...333   RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS  

A Lei Complementar nº101/2000 – LRF, em seu art. 44, veda a aplicação de Receita de Capital, 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. A LRF reforçou a norma constitucional do inciso III, do artigo 167, que veda o uso de receitas de 
capital resultante da alienação de bens para cobertura de despesas correntes. 

 LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV R$ Milhares

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR
(a) (b) (a - b)

RECEITAS DE CAPITAL 14.758                                  44.366                                  (29.608)                                 

ALIENAÇÃO DE ATIVOS 14.758                                  44.366                                  (29.608)                                 

Alienação de Bens Móveis 5.300                                                                            322                                      4.978 

Alienação de Bens Imóveis 9.458                                                                       44.044                                  (34.586)

TOTAL 14.758                                  44.366                                  (29.608)                                 

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A REALIZAR
(c) (d) (c - d)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 14.758 44.366 (29.608)

INVESTIMENTOS 5.300 322 4.978

INVERSÕES FINANCEIRAS 9.458 44.044 (34.586)

TOTAL 14.758 44.366 (29.608)

EXERCÍCIO ANTERIOR DO EXERCÍCIO SALDO ATUAL
(e) (f) = (b - d) (e + f)

-                                            -                                            -                                            
FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECEITAS

DESPESAS

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

 

Foram aplicados integralmente em investimentos os recursos de R$ 44.366 mil provenientes da alienação 
de ativos realizadas pela Administração Pública Municipal, no exercício de 2003, não havendo, portanto, 
saldo financeiro a aplicar. Em uma análise global, pode-se afirmar que a alienação de bens não financiou 
despesas correntes. 

Na Prestação de Contas do ano interior foi sugerida a criação de um sistema de controle mais efetivo deste 
preceito constitucional, através da criação de uma fonte de recurso específica. 

A CGM questionou a implantação referido controle, o que será comentado no item 13. 
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777...   EVOLUÇÃO DA RECEITA 
Neste item, será efetuada uma análise na evolução da receita do Município do Rio nos últimos exercícios, 
considerando-se os valores de 2003 fixos e atualizando o dos anos anteriores com base no IPCA-E (Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo Especial) médio do período, medido pelo IBGE, a fim de tornar os dados 
passíveis de comparação. 

O Gráfico abaixo demonstra a evolução da receita corrente e de capital do Município no período de 2000 a 
2003, lembrando que o Balanço Orçamentário do Município do Rio de Janeiro passou a ser elaborado de 
forma consolidada a partir do exercício de 2000 com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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777...111   RECEITA TRIBUTÁRIA  

A arrecadação de impostos próprios (IPTU, ITBI, ISS, IVVC) e taxas teve uma diminuição real (valores 
atualizados pelo IPCA-E) de 5,72% em relação a 2002, e de 1% se quando comparada com o período de 
1999,  apresentando valores dentro de um mesmo patamar – de R$ 2,32 a R$ 2,47 bilhões, conforme pode-
se observar no próximo gráfico: 

Evolução da Receita Tributária (1999-2003)
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A seguir, são analisados com mais detalhes, os principais impostos, fonte de recursos próprios, 
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considerando os valores de 2003 fixos e atualizando os dos anos anteriores com base no IPCA-E médio do 
período, medido pelo IBGE. 

777...111...111   IPTU  
O IPTU representou a terceira maior arrecadação do Município em 2003, com 11,72% do total geral 
arrecadado. 

Pode-se constatar no gráfico seguinte que a arrecadação do IPTU em 2003, medida a valores constantes, 
apresentou queda de 1,15% em relação a 2002, e queda de 3% em relação a 1999. 
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As maiores arrecadações ocorreram nos bairros da Barra – R$ 151 milhões, Centro – 100 milhões, 
Copacabana – R$ 67 milhões, Botafogo – R$ 54 milhões, Ipanema – R$ 46 milhões, seguidos de Tijuca 
com R$ 44 milhões e Leblon com R$ 42 milhões. 

A CAD – Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento apurou que, apesar da queda na arrecadação, em 
2003 foram verificadas as seguintes medidas e metas que poderão influenciar futuras melhoras: 

 Digitalização de todas as fichas microfilmadas, a um custo de aproximadamente R$ 5 milhões, e de 
155.000 planilhas de recadastramento, a um custo estimado de R$ 1 milhão; 

 Envio de cartas aos inadimplentes, informando os valores devidos já atualizados e com os 
correspondentes acréscimos moratórios. As cartas foram enviadas no mês de agosto, porém já 
continham valores previstos para pagamento até 30/12/2003; 

 Envio de DARM´s especiais aos contribuintes que haviam efetuado pagamento integral da guia de 
2002, porém em valor inferior ao correto. 

 Agilização na solução de processos de inclusão predial e acréscimo de área com uso do programa 
conhecido como Módulo DCI-Eletrônico; 

 Atualização, no sistema informatizado, de dados cadastrais de imóveis trabalhados pelo Grupo de 
Recadastramento Predial, em especial, coberturas localizadas nos bairros do Leblon e Lagoa. 

 Foram incluídas, até o mês de outubro, 13.351 inscrições imobiliárias. 
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777...111...222   ISS 
O Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) totalizou o maior volume de receita tributária própria 
do Município do Rio de Janeiro, representando 16,74% do total arrecadado pelo Município. Conforme o 
gráfico a seguir, a arrecadação do ISS em 2003, tratada a valores constantes, apresentou queda de 8,09% 
em relação a 2002 e  aumento de 3,19% se comparado a 1999.  

Evolução da Receita do ISS (1999-2003)
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O ISS é caracterizado por uma forte concentração de atividades em termos de valores arrecadados. A 
tabela a seguir permite a análise da evolução da arrecadação do ISS, por setores da economia, nos 
exercícios de 1999 a 2003. 

Atividad e  Pr incip al 1999 2000 2001 2002 2003
INSTITUICA O FINA NCEIRA  MULTIPLA 34.254.304,15 37.211.753,25 39.611.551,18 42.397.920,58 46.408.607,84
PROCESSA MENTO DE DA DOS 37.813.792,74 42.573.691,17 46.877.468,54 48.949.753,30 43.354.270,92
PLA NOS DE SA UDE 10.976.285,95 14.754.486,73 25.176.106,72 25.682.765,88 30.096.404,32
HOTEL 18.555.343,77 24.032.716,60 24.424.722,16 25.325.453,21 29.113.186,19
CONSULTORIA  TECNICA 10.845.373,68 12.138.437,30 14.431.835,71 17.777.845,48 28.657.477,17
A LUGUEL DE MA QUINA S A PA RELHOS E EQUIPA MENTOS 20.945.032,99 23.186.700,94 23.166.197,13 23.417.181,70 26.688.310,33
A SSISTENCIA  MEDICA 18.142.997,52 16.902.098,61 17.673.310,93 21.247.406,02 24.769.251,29
REPRESENTA CA O COMERCIA L POR CONTA  DE TERCEIROS 14.369.685,05 15.963.849,39 18.474.109,61 21.187.188,91 24.678.178,67
A SSESSORIA  TECNICA 8.779.384,79 12.549.664,82 15.248.284,57 20.632.612,88 23.758.108,26
TRA NSPORTE COLETIV O RODOV  DE PA SSA G NO A MB MUNICIPA L 17.235.025,42 17.890.638,90 19.320.385,09 19.470.379,09 21.287.775,71
A NA LISE E PROGRA MA CA O DE SISTEMA S 9.874.400,71 14.618.204,78 15.052.894,82 16.334.024,14 20.367.369,61
CONSTRUCA O CIV IL 22.049.830,04 26.109.591,51 28.407.908,93 29.256.473,42 19.710.622,77
A GENCIA MENTO DE PROPA GA NDA 19.164.188,45 13.126.725,80 21.460.845,67 15.301.750,96 19.258.673,72
A SSESSORIA  A  EMPRESA S 3.090.843,73 4.984.069,69 6.954.756,07 8.596.038,92 19.015.250,87
ENGENHA RIA , SERV ICOS DE 9.647.404,68 11.941.130,77 17.087.305,96 18.789.915,35 17.056.289,20
BA NCO 8.379.779,00 12.024.222,64 12.781.645,05 13.638.880,96 16.686.252,50
CA SA  DE SA UDE 9.537.746,10 9.158.834,36 8.505.527,66 9.787.001,71 14.852.701,67
PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHA RIA 7.604.648,83 10.017.148,18 11.669.189,30 12.853.119,46 14.486.845,13
SEGUROS 13.505.498,89 13.475.362,11 13.618.912,63 13.026.377,39 13.642.020,61
INTERMEDIA CA O COMERCIA L 8.325.356,36 10.539.261,00 12.767.386,60 15.160.186,86 13.187.246,34
DISTRIBUICA O DE FILMES CINEMA TOGRA FICOS 5.190.220,19 8.445.298,39 11.018.800,28 12.824.637,67 12.945.073,73
A SSISTENCIA  TECNICA  E MA NUT DE MA Q A PA R E EQUIPA MENT 12.079.213,21 11.925.910,12 14.660.837,99 15.700.971,43 12.740.336,27
CLINICA  E A SSISTENCIA  MEDICA 10.868.262,03 10.497.061,15 9.032.853,22 9.688.761,33 11.514.275,27
PRODUCA O A RTISTICA 5.142.206,70 7.742.715,31 9.731.219,66 9.206.850,43 10.482.729,72
HOSPITA L 3.882.401,81 3.907.100,21 6.206.668,83 9.495.295,58 10.440.977,56
( IN) A TIV  CLIN MED (CLINICA S CONSULT/A MBULA TORIOS) 6.278.394,41 7.165.223,62 10.515.098,18 9.880.968,37 10.283.826,42
TELECOMUNICA CA O 6.022.075,82 9.749.424,38 12.655.842,66 14.520.478,71 10.133.869,59
A DMINISTRA CA O DE CA RTA O DE CREDITO 17.050.043,19 12.071.153,93 11.769.432,07 12.396.992,98 9.371.970,77
V IGILA NCIA 4.962.904,76 5.988.114,47 6.841.197,08 7.676.429,29 8.592.546,34
PROMOCA O E DIV ULGA CA O 13.741.340,11 19.783.869,83 22.027.627,80 22.432.536,46 8.246.299,01
CONSULTORIA  PA RA  EMPRESA S 3.525.542,99 4.862.586,41 5.926.059,14 8.147.190,97 8.168.561,99
A GENCIA  DE PUBLICIDA DE E PROPA GA NDA 6.980.786,62 9.086.477,35 10.140.108,17 9.913.399,70 8.151.560,43
A SSOCIA CA O DE CLA SSE 5.000.506,37 5.380.757,32 6.391.920,33 7.128.126,67 8.059.856,71
REPA RA CA O DE MA QUINA S A PA RELHOS E EQUIPA MENTOS 5.072.012,71 8.765.265,20 7.927.767,36 6.762.643,37 7.564.237,91
CONSERV A CA O E LIMPEZ A  DE IMOV EIS 6.223.024,38 6.186.685,34 7.538.058,58 8.347.480,87 7.077.695,07
OFICINA  MECA NICA  PA RA  V EICULOS A UTOMOTORES 5.917.183,22 6.110.223,16 6.637.300,24 6.551.590,77 7.040.933,24
INSTA LA CA O DE EQUIP DE TELECOMUNICA CA O E ELETRONICOS 1.778.697,62 1.922.578,09 3.113.509,49 16.197.199,71 5.307.726,33
REPA RA CA O DE A ERONA V ES 1.957.859,80 5.891.303,65 13.654.640,20 13.724.131,75 3.881.670,41
TRA NSPORTE A EREO NO A MBITO MUNICIPA L 5.090.448,06 6.251.398,67 6.875.471,66 6.874.282,51 3.590.215,21
( IN) A TIV IDA DES DE A SSESSORIA  EM GESTA O EMPRESA RIA L 12.800.751,37 14.600.324,11 16.378.685,90 10.370.061,80 2.887.485,13
DEMA IS A TIV IDA DES 307.915.070,38 350.086.958,93 383.298.125,16 419.744.203,51 472.160.739,94

A rre c ad aç ão  d e  ISS  p o r A tiv id ad e  Prin c ip al  - R$

 
Fonte: Coordenadoria do ISS/SMF 
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O maior volume arrecadado ocorreu no setor “INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MÚLTIPLA”, seguido do setor 
“PROCESSAMENTO DE DADOS”. 

777...111...333   ITBI 
Nota-se, no gráfico a seguir que a arrecadação do ITBI apresentou uma diminuição de 11,55% em relação 
ao exercício de 2002, lembrando que, os valores de 2003 foram mantidos fixos, atualizando-se os anos 
anteriores com base no IPCA-E médio do período. Em relação ao ano de 1999 houve um acréscimo de 2%. 

Evolução da Receita do ITBI (1999-2003)

0

50

100

150

200

250

1999 2000 2001 2002 2003

Milhares

 

A Coordenaria do ITBI informou que a queda no desempenho da arrecadação em 2003 em relação ao 
exercício anterior se justifica no fato do mercado imobiliário seguir a tendência da economia do País em 
2003. A redução decorreu da diminuição da atividade econômica (no sentido de transações imobiliárias) nas 
áreas mais valorizadas da Cidade, aliada à perda da qualidade dos negócios. 

Um indicador significativo é o resultado de recente levantamento feito pela Secretaria Municipal de 
Urbanismo informando que o volume de novas construções na cidade em 2003 apresentou redução de 6% 
no montante da área total construída comparado a 2002. A queda foi maior em bairros da Zona Sul onde os 
licenciamentos caíram 22%. 
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O próximo quadro apresenta os bairros cuja arrecadação em 2003 foi superior a R$ 500.000,00. 
Ba irro 2002 2003

B A RRA  DA  TIJUCA  (128) 45.812.757,75 43.532.354,21                
COP A CA B A NA  (024) 10.814.030,59 11.082.292,65                
CE NTRO (005) 7.019.976,53 10.870.368,61                
RE CRE IO  DOS  B A NDE IRA NTE S  (132) 10.768.243,78 9.823.476,59                  
LE B LON (026) 6.954.467,09 9.273.410,53                  
IP A NE M A  (025) 6.991.061,17 8.466.368,43                  
TIJUCA  (033) 6.995.376,05 7.252.119,91                  
B OTA FOG O (020) 8.965.791,88 6.959.485,15                  
FLA M E NG O (015) 3.464.201,39 3.819.337,00                  
LA GO A  (027) 4.296.576,89 3.639.020,35                  
JA CA RE P A GUA  (115) 4.820.336,06 3.233.811,79                  
JA RDIM  B OTA NICO (028) 2.460.232,45 2.945.041,02                  
S A O CO NRA DO (031) 3.354.298,01 2.637.635,42                  
LA RA NJE IRA S  (017) 2.693.961,20 2.623.157,56                  
FRE G UE S IA (JA CA RE P A GUA ) (120) 1.988.912,09 2.572.708,55                  
V ILA  IS A B E L (036) 2.011.177,34 2.175.352,48                  
M E IE R (063) 1.729.849,29 1.954.952,57                  
G A V E A  (029) 1.711.958,53 1.813.914,44                  
JA RDIM  GUA NA B A RA  (099) 1.366.761,41 1.805.003,47                  
TA QUA RA  (122) 1.555.805,83 1.533.577,08                  
CA M P O G RA NDE  (144) 1.524.739,58 1.519.557,37                  
G RA JA U (038) 1.269.283,79 1.233.120,35                  
HUM A ITA  (021) 1.076.772,86 1.065.999,93                  
ITA NHA NGA  (127) 1.368.134,10 983.016,19                      
P E CHINCHA  (121) 830.764,74 979.344,91                      
M A RA CA NA  (035) 827.270,64 888.571,90                      
A NDA RA I (037) 797.249,21 877.764,66                      
CA CHA M B I (065) 1.597.132,35 866.966,76                      
CA TE TE  (018) 825.890,17 861.657,60                      
TODO S  OS  S A NTO S  (064) 773.103,92 829.769,77                      
A NIL (116) 731.389,89 780.012,58                      
E NGE NHO DE  DE NTRO (066) 746.843,34 768.168,14                      
P RA CA  S E CA  (124) 604.578,38 752.540,69                      
LE M E  (023) 953.297,40 692.586,23                      
IRA JA  (076) 670.188,05 684.647,63                      
V ILA  V A LQUE IRE  (125) 540.584,04 657.397,62                      
V A RG E M  GRA NDE  (131) 596.690,78 647.017,96                      
V A RG E M  P E Q UE NA  (130) 628.335,93 625.192,45                      
S A NTA  TE RE S A  (014) 585.994,48 619.852,10                      
E NGE NHO NO V O (061) 507.665,64 576.494,69                      
B A NG U (141) 437.619,34 574.806,28                      
S A O CRIS TOV A O (010) 325.255,42 568.267,47                      
P E NHA  CIRCULA R (044) 603.993,61 543.859,14                      
V ILA  DA  P E NHA  (074) 536.656,87 520.678,19                      
M A DURE IRA  (083) 456.555,68 508.197,47                       

                          Fonte: Coordenadoria do ITBI/SMF 

Sobre os Bairros destacados, pode-se tecer os seguintes comentários: 

 O bairro de São Cristóvão  apresentou o maior crescimento em relação a 2002 – 75%, seguido do 
Centro com 55%; 

 O bairro do Cachambi apresentou a maior queda na arrecadação em relação a 2002 – 46%, seguido 
de Jacarepaguá com 33% a menos, 

777...222   APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Por força do art. 110 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, compete ao chefe do Poder Executivo 
autorizar as aplicações no mercado financeiro: 
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“Art. 110 – Compete ao Prefeito autorizar aplicações, no mercado aberto, dos recursos públicos 
disponíveis no âmbito do Poder Executivo. 

§1º - As aplicações de que trata esse artigo far-se-ão prioritariamente em títulos da dívida pública 
do Município ou de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, ou de suas instituições 
financeiras, ou em outros títulos da dívida pública, sempre por intermédio de instituições financeiras 
oficiais. 

§2º - As aplicações referidas no parágrafo anterior não poderão ser realizadas em detrimento da 
execução orçamentária programada e do andamento de obras ou do funcionamento dos serviços 
públicos, nem determinar atraso no processo de pagamento da despesa pública, à conta dos 
mesmos recursos. 

§3º - O resultado das aplicações efetuadas na forma desse artigo será levado à conta do Tesouro 
Municipal.” 

No exercício de 2003, como o maior percentual estava alocado em títulos indexados ao IGPM, temos como 
fato relevante a variação positiva desse índice. Por outro lado, os juros dos referidos títulos diminuíram 
gradativamente, acompanhando a variação da taxa SELIC, que remunera tais títulos, cujo patamar reduziu-
se de 25% a.a., em janeiro de 2003, para17,50% a.a., em dezembro do mesmo ano. 

É apresentada a seguir a evolução dessa receita lembrando que, foram considerados os valores de 2003 
fixos, atualizando-se os anos anteriores com base no IPCA-E médio do período. 

Evolução da Receita de Aplicações Financeiras (1999-2003)
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Desta forma, verifica-se que as receitas de aplicações financeiras da Administração Direta caíram 30% em 
relação ao exercício anterior.  

777...333   TRANSFERÊNCIAS 

As Transferências Correntes tiveram uma participação de 39,8% nas Receitas Correntes e 37,6% em 
relação à Receita Total, no ano de 2003. Juntos, o ISS e as Transferências Correntes, em 2003, 
responderam por 57,5% das Receitas Correntes.  

Nas Transferências da União (R$ 1.004 milhões), que representaram 38% das Transferências Correntes 
(R$ 2.629 milhões), destacam-se as Transferências do FNS (R$ 634 milhões). Nas Transferências do 
Estado (R$ 1.621 milhões), 62% das Transferências Correntes, destaca-se a participação da cota-parte do 
ICMS (R$ 978 milhões). 
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777...333...111   COTA-PARTE DO ICMS 

A participação da Cota-parte do ICMS na receita orçamentária total do Município do Rio foi de 
14%. Sua arrecadação no período de 1999/2001 vinha apresentando uma desaceleração do seu 
crescimento, acentuada em 2001, em virtude do racionamento de energia. Em 2002, 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%. 

Evolução da Receita da Transf. Da Cota Parte do ICMS (1999-2003)
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777...333...222   TRANSFERÊNCIAS DO FNS 
As transferências do FNS em 2003 representaram o total de R$ 634,59 milhões, apresentando um 
decréscimo, em valores constantes, de 10% em relação ao exercício de 2002, conforme se observa no 
Gráfico a seguir. Vale ressaltar que em 2002 o total dessas transferências foi 5% inferior ao ano de 2001. 

O percentual de acréscimo indicado no gráfico é calculado em relação ao período imediatamente anterior, 
lembrando que os valores de 2003 foram considerados fixos e os dos anos anteriores foram atualizados 
com base no IPCA-E médio do período. 

Evolução da Receita decorrente das Transf. do FNS  (1999-2003)
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777...333...333   TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 
As transferências do FUNDEF em 2002 representaram o total de R$ 399,79 milhões, sendo R$ 359,07 
milhões provenientes do Estado e R$ 40,7 milhões da União, apresentando um decréscimo, em valores 
constantes, de 5,41% em relação ao exercício de 2002, conforme pode se observar no gráfico seguinte: 

Evolução das Receitas de Transferências do FUNDEF (1999-2003)
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Os recursos repassados pelo FUNDEF são extremamente influenciados pelo ICMS, que compõe 89% do 
total do Fundo, e como foi observado nas transferências do ICMS, houve uma diminuição influenciada pelo 
desaquecimento da economia. 

777...333...444   ROYALTIES DO PETRÓLEO 
As transferências dos Royalties do Petróleo em 2003 representaram o total de R$ 59,76 milhões, sendo 
R$ 44,98 milhões provenientes do Estado e R$ 14,77 milhões da União, apresentando um acréscimo, em 
valores constantes, de 28% em relação ao exercício de 2002, conforme se observa no gráfico a seguir. O 
percentual de acréscimo é calculado em relação ao período imediatamente anterior, lembrando que os 
valores de 2003 foram mantidos fixos, atualizando-se os dos anos anteriores com base no IPCA-E médio do 
período: 

Evolução da Receita de Royalties do Petróleo (1999-2003)
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Na parte dos Royalties há que ressaltar o patamar elevado do dólar, principalmente no início do ano de 
2003, sendo um dos fatores que afetaram esta receita, juntamente com preço do barril de óleo e o volume 
da produção.  
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777...444   OUTRAS RECEITAS CORRENTES – MULTAS DE TRÂNSITO 

Em 2001, ocorreu uma queda na arrecadação de multas de trânsito decorrente da iniciativa de sinalizar os 
“pardais” colocados para controle da velocidade dos veículos nas vias urbanas, reduzindo o volume de 
multas aplicadas. 

Porém em 2002 e 2003, esse valor voltou a crescer conforme se pode observar no próximo Gráfico. 
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Pode-se observar, também, que a relação total arrecadado/nº de infrações vem diminuindo desde 2001 (R$ 
106,00:1, em 2000; R$ 75,00:1, em 2001; R$ 68,00:1, em 2002 e R$ 62,00:1, em 2003). 

777...555   RECEITAS DE CAPITAL 

Compõem as receitas de capital, aquelas procedentes da realização de recursos financeiros oriundos de 
operações de Crédito, alienação de bens e amortização de empréstimos concedidos e ainda, as 
transferências de capital. 

Operações de crédito representam os compromissos financeiros assumidos em razão de mútuo, abertura 
de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes de venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas. São efetuadas através de contratos com agências de fomento, tais como o Banco 
Internacional de Desenvolvimento – BID, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – 
BNDES, e a Caixa Econômica Federal – CEF. 
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Ressalte-se que não houve novas operações de créditos contratadas no exercício financeiro de 2003, assim 
como em 2002 e 2001, sendo a última operação efetivada em 30/06/2000, junto ao BNDES. As liberações 
ocorridas no exercício em tela são referentes a contratos assinados anteriormente. 

Destaque-se o fato de existirem operações de crédito, cujas liberações por parte das instituições credoras 
ainda não foram efetuadas. Tal fato se dá, não em virtude de irregularidades, mas em função da própria 
operação de crédito, que vincula a liberação dos recursos ao cumprimento de determinada meta física. 
Nesse sentido, observe-se que existem operações contratadas que ainda não foram efetivadas 
financeiramente. 

777...666   RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  

A Receita Corrente Líquida anual, a partir do exercício de 2000, passou a ser calculada com base na Lei 
Complementar 101, de 04/05/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) 

A Receita Corrente Líquida – RCL se constitui num importante parâmetro da racionalização das Despesas, 
já que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem como ênfase o controle e contenção dos gastos. Assim, quanto 
mais cresce a RCL, mais se poderá expandir o valor das despesas que estão a ela referenciadas. Logo, se 
o Município do Rio de Janeiro conseguir incrementar sua receita própria, além do benefício de poder contar 
com mais recursos, poderá ter mais folga em seus limites legais de despesas com pessoal, serviços de 
terceiros, juros e de endividamento. 

Foram consideradas no cálculo da RCL, as Receitas Correntes da Administração Direta, Indireta, Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista, excluídas as duplicidades.  

O demonstrativo da Receita Corrente Líquida, apresentado no Anexo III do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária, demonstra que a Receita Corrente Líquida atingiu, no exercício de 2003, o 
montante de R$ 5.930 milhões contra R$ 5.446 milhões do exercício de 2002, representando um 
crescimento nominal de 8,89% e uma diminuição, em moeda constante, de 5,28 % utilizando o IPCA-E 
médio. 

O próximo gráfico apresenta a evolução da Receita Corrente Líquida de 1999 a 2003, considerando os 
valores de 2003 fixos e atualizando os anos anteriores com base no IPCA-E médio do período, medido pelo 
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IBGE. O percentual de acréscimo é calculado em relação ao período imediatamente anterior 
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Note-se que o maior acréscimo ocorreu em 2001, onde a RCL apresentou um montante 10,60% superior ao 
exercício de 2000. 
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888...   FUNÇÕES DE GOVERNO 
A aplicação dos recursos da Administração Pública encontra-se aqui examinada através das Funções 
Governamentais, que agregam o nível máximo de ações do Município do Rio no cumprimento de seus 
objetivos sócio-econômicos.  

A análise das Funções de Governo desenvolveu-se a partir dos demonstrativos contábeis constantes no 
Orçamento Anual e nos Balanços Gerais Consolidados do Município, contemplando a Administração Direta, 
Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 

A Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério do Orçamento e Gestão, estabeleceu em seu art. 6º 
que os Municípios, a partir de 2002, deveriam adotar em seus orçamentos a estrutura de funções, 
subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. 

De acordo com o §4º do art. 1º daquela Portaria, as subfunções podem ser combinadas com funções 
diferentes daquelas a que estejam vinculadas.  

Selecionou-se, para análise, as funções que tiveram o maior desembolso e após, foram elaborados gráficos 
indicando a evolução dos dados, verificando, ainda, o comportamento dos gastos das Funções, Subfunções 
e Programas em relação à despesa total. 

888...111   EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO 

Este demonstrativo é previsto no art. 52, inciso II, alínea “c” da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo 
publicado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária como Anexo II de acordo com o modelo 
aprovado pela Portaria STN nº 560, de 14/12/2001. 

O quadro, a seguir, sintetiza o referido anexo, com a dotação atualizada de cada Função, sua respectiva 
realização e o seu saldo remanescente ao final do exercício. 

 LR F , A rt . 52, inc is o  II, alínea " c "  - A nexo  II R $  M ilhares

Ja n a  De z  2002 SALDO
(a ) (c) (a -c)

LEGISLATIVA 313.971,02           286.175,63                        27.795,40          
JUDICIÁRIA 36.479,02             32.579,28                         3.899,74            
ADM INISTRA ÇÃO 707.886,46           668.258,74                        39.627,71          
SEGURANÇA PÚBLICA 120.825,93           114.038,72                        6.787,21            
ASS ISTÊNCIA  SOCIAL 169.973,77           122.223,11                        47.750,66          
PRE VIDÊ NCIA  S OCIAL 1.011.468,01        642.596,27                        368.871,74         
SAÚDE 1.567.913,62        1.479.687,71                     88.225,91          
TRAB ALHO 24.644,75             22.456,61                         2.188,15            
EDUCAÇÃ O 1.895.469,28        1.774.268,42                     121.200,85         
CULTURA 114.580,31           86.598,10                         27.982,21          
DIRE ITOS DA  CIDA DANIA 790,00                 -                                   790,00               
URB ANIS M O 918.402,37           789.292,12                        129.110,25         
HAB ITAÇÃ O 216.507,66           174.916,81                        41.590,85          
SANEAM ENTO 30.340,08             19.068,29                         11.271,79          
GE STÃO AM BIENTAL 113.139,34           69.252,31                         43.887,04          
CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA 1.421,49               946,07                              475,42               
INDÚSTRIA 10.081,85             8.490,60                           1.591,25            
COM ÉRCIO E  SERV IÇOS 69.782,05             65.895,93                         3.886,12            
TRANSPORTES 85.865,58             79.963,57                         5.902,01            
DES PORTO E  LAZER 173.078,31           121.932,07                        51.146,23          
ENCARGOS ESPECIA IS 1.646.605,08        667.389,19                        979.215,89         
RES ERVA  DE  CONTINGÊNCIA ¹ -                       -                                   -                    

TOTAL 9.229.225,97        7.226.029,55                     2.003.196,42      
F ON T E: C ON T R OLA D OR IA  GER A L D O M UN IC ÍP IO

  de c réditos  adic ionais , não s endo portanto uma funç ão. É apres entada neste demons trativo por c onstar no orç amento.
¹  Repres enta uma dotaç ão global s em des tinaç ão es pec íf ic a a determinado órgão, unidade orçamentár ia, programa ou c ategoria 
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São demonstrados, a seguir, os gastos por função de governo realizados em 2003, assim como as 
participações percentuais sobre os totais, apresentados pela Controladoria Geral do Município: 

FUNÇÃO R$ %

Educação 1 .774 .268 .424,58 24 ,55%
Saúde 1 .479 .687 .713,39 20 ,48%
U rban is m o 789 .292 .118,69 10 ,92%
Adm in is tração 668 .258 .744,48 9 ,25%
Encargos  Es pecia is 667 .389 .189,96 9 ,24%
Previdência  Socia l 642 .596 .265,22 8 ,89%
Leg is la tiva 286 .175 .625,92 3 ,96%
H ab itação 174 .916 .806,88 2 ,42%
As s is tência  Socia l 122 .223 .112,43 1 ,69%
D es porto  e  Laze r 121 .932 .074,44 1 ,69%
Segurança  Pub lica 114 .038 .724,08 1 ,58%
C ultu ra 86 .598 .100,48 1 ,20%
Trans porte 79 .963 .565,68 1 ,11%
Ges tão  Am b ien ta l 69 .252 .306,29 0 ,96%
C om ercio  e  Serviços 65 .895 .933,72 0 ,91%
Judiciá ria 32 .579 .283,95 0 ,45%
Traba lho 22 .456 .605,66 0 ,31%
Saneam ento 19 .068 .285,41 0 ,26%
Indus tria 8 .490 .598,99 0 ,12%
C iência  e  Tecno log ia 946 .071,91 0 ,01%
D ire itos  da  C idadania 0,00 0 ,00%
Reserva de Contingênc ia 0,00 0,00%

TOTAL 7.226.029.552,16 100%  
       Fonte: FINCON 

O gráfico, a seguir, apresenta o percentual da despesa realizada por função de governo em relação ao total 
dos gastos do Município: 
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Remanejando para a Função Previdência Social, as despesas com o pagamento de servidores inativos da 
rede de ensino – Atividade 4300 (R$ 523.949.400,29), da rede de saúde – Atividade 4301 
(R$ 67.924.237,20), da CMRJ – Atividade 4303 (R$ 41.831.379,09) e do TCMRJ – Atividade 4305 
(R$ 10.952.421,68), o total realizado na função Educação cairia para R$ 1.250.319.024,29, na Função 
Saúde para R$ 1.411.763.476,19 e na Função Legislativa para R$ 233.391.825,15, acrescentando-se o 
valor de R$ 644.657.438,26 à Função Previdência Social, dando-se, desta forma, o mesmo tratamento 
oferecido às atividades 4302 – Pagamento de Outros Servidores Inativos da Administração Direta e 4304 - 
Pagamento de Servidores Inativos da Administração Indireta. 
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Cabe ressaltar que esse fato foi objeto de recomendação (nº 40) deste Tribunal no Parecer Prévio referente 
às contas de gestão do exercício de 2002. Desta forma são utilizados nessa análise os valores ajustados 
em função da citada recomendação. 

Assim, a distribuição dos gastos por função seria a apresentada nos próximos quadros e gráfico: 

FUNÇÃO R$ %

S aúde 1.411.763.476,19 19,54%
P revidênc ia S oc ial 1.287.253.703,48 17,81%
E ducação 1.250.319.024,29 17,30%
Urbanism o 789.292.118,69 10,92%
A dm inis tração 668.258.744,48 9,25%
E ncargos  E spec iais 667.389.189,96 9,24%
Legis lativa 233.391.825,15 3,23%
Habitação 174.916.806,88 2,42%
A ss is tênc ia S oc ial 122.223.112,43 1,69%
Desporto e Lazer 121.932.074,44 1,69%
S egurança P ublica 114.038.724,08 1,58%
Cultura 86.598.100,48 1,20%
Transporte 79.963.565,68 1,11%
Ges tão A m biental 69.252.306,29 0,96%
Com erc io e S erviços 65.895.933,72 0,91%
Judic iária 32.579.283,95 0,45%
Trabalho 22.456.605,66 0,31%
S aneam ento 19.068.285,41 0,26%
Industria 8.490.598,99 0,12%
Ciênc ia e Tecnologia 946.071,91 0,01%
Direitos  da Cidadania 0,00 0,00%
Reserva de Contingênc ia 0,00 0,00%

TOTAL 7.226.029.552,16 100%  
Fonte: FINCON 
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888...222   ÍNDICES DA ABOP 

A seguir, são apresentados dois quadros, o primeiro contendo os valores utilizados para o cálculo dos 
índices, e, o segundo, os percentuais e conceitos para o PPD5 e o COF6, lembrando que foram 

                                                      
5 Planejamento, Programação e Despesa (PPD): estabelece o confronto comparativo entre a dotação orçamentária inicial e o valor respectivo executado. A 

avaliação refere-se unicamente ao campo financeiro, excluídos os aspectos de natureza física. 
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desconsiderados os valores referentes à reserva de contingência. 

E ducação 1.238.394.943,00 1.370.800.797,86 1.250.319.024,29
S aúde 1.385.775.062,00 1.499.345.170,00 1.411.763.476,19
Urbanism o 692.373.449,00 918.402.369,75 789.292.118,69
A dm inis tração 474.340.833,00 707.886.458,48 668.258.744,48
E ncargos  E spec iais 1.677.236.391,00 1.646.605.078,00 667.389.189,96
P revidênc ia Soc ial 1.498.815.974,00 1.679.756.583,07 1.287.253.703,48
Legis lativa 245.557.777,00 238.919.379,00 233.391.825,15
Habitação 185.051.165,00 216.507.659,25 174.916.806,88
A ss is tênc ia Soc ial 194.239.897,00 169.973.774,09 122.223.112,43
Desporto e Lazer 139.713.796,00 173.078.305,00 121.932.074,44
S egurança P ublica 123.471.222,00 120.825.930,00 114.038.724,08
Cultura 89.473.229,00 114.580.306,95 86.598.100,48
Transporte 78.238.332,00 85.865.576,94 79.963.565,68
Ges tão A m biental 93.585.874,00 113.139.343,46 69.252.306,29
Com erc io e Serviços 46.879.182,00 69.782.051,85 65.895.933,72
Judic iária 31.069.557,00 36.479.021,00 32.579.283,95
Trabalho 20.252.471,00 24.644.750,90 22.456.605,66
S aneam ento 19.717.394,00 30.340.076,60 19.068.285,41
Indus tria 9.527.499,00 10.081.847,47 8.490.598,99
Ciênc ia e Tecnologia 3.724.198,00 1.421.494,38 946.071,91
Direitos  da Cidadania 790.000,00 790.000,00 0,00

      9.229.225.974,05           6.415.050.701,73 

FUNÇÃO DOTACAO INICIAL DOTACAO ATUAL REALIZADA

Tota l Globa l        8.248.228.245,00 
 

 

P P D COF P P D COF
E ducação 1,0% 8,8% Ótim o R e g ula r
S aúde 1,9% 5,8% Ótim o R e g ula r
Urbanism o 14,0% 14,1% D e fic ie nte D e fic ie nte
A dm inis tração 40,9% 5,6% A lta m e nte  D e fic ie nte R e g ula r
E ncargos  E spec iais 60,2% 59,5% A lta m e nte  D e fic ie nte A lta m e nte  D e fic ie nte
P revidênc ia S oc ial 14,1% 23,4% D e fic ie nte A lta m e nte  D e fic ie nte
Legis lativa 5,0% 2,3% B o m Ótim o
Habitação 5,5% 19,2% R e g ula r A lta m e nte  D e fic ie nte
A ss is tênc ia S oc ial 37,1% 28,1% A lta m e nte  D e fic ie nte A lta m e nte  D e fic ie nte
Desporto e Lazer 12,7% 29,6% D e fic ie nte A lta m e nte  D e fic ie nte
S egurança P ublica 7,6% 5,6% R e g ula r R e g ula r
Cultura 3,2% 24,4% B o m A lta m e nte  D e fic ie nte
Transporte 2,2% 6,9% Ótim o R e g ula r
Gestão A m biental 26,0% 38,8% A lta m e nte  D e fic ie nte A lta m e nte  D e fic ie nte
Com erc io e S erviços 40,6% 5,6% A lta m e nte  D e fic ie nte R e g ula r
Judic iária 4,9% 10,7% B o m D e fic ie nte
Trabalho 10,9% 8,9% D e fic ie nte R e g ula r
S aneam ento 3,3% 37,2% B o m A lta m e nte  D e fic ie nte
Indus tria 10,9% 15,8% D e fic ie nte A lta m e nte  D e fic ie nte
Ciênc ia e Tecnologia 74,6% 33,4% A lta m e nte  D e fic ie nte A lta m e nte  D e fic ie nte
Direitos  da Cidadania 100,0% 100,0% A lta m e nte  D e fic ie nte A lta m e nte  D e fic ie nte

FUNÇÃO
P ERCENTUAIS CONCEITOS

 

Quanto ao índice COF, nenhuma função apresentou o conceito BOM ou ÓTIMO, ficando a maior parte com 
o conceito ALTAMENTE DEFICIENTE, assim como o total geral das funções. 

No que diz respeito ao índice PPD, a situação configura-se mais favorável, tendo em vista que duas funções 
apresentaram conceito ÓTIMO: SEGURANÇA PÚBLICA e HABITAÇÃO, o que contribui para uma avaliação 
final com conceito BOM. 

Cabe, ainda, um destaque para as funções SAÚDE e EDUCAÇÃO, as maiores no âmbito municipal, que 

                                                                                                                                                                                
6 Capacidade Operacional Financeira (COF): estabelece o confronto comparativo entre a dotação orçamentária final (após acréscimos e cancelamentos 

gerados por créditos adicionais) e o valor respectivo executado. A avaliação refere-se unicamente ao campo financeiro, excluídos os aspectos de natureza 

física. 
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obtiveram conceito REGULAR no COF e DEFICIENTE e REGULAR no PPD, respectivamente. 

Nos gráficos, seguintes, é apresentada a distribuição dos conceitos obtidos pelas diversas funções: 

COF - POR FUNÇÃO 

Deficiente
9,5%

Regular
33,3%

Ótimo
4,8%

Altamente 
Deficiente

52,4%

PPD - POR FUNÇÃO 

Deficiente
23,8%

Regular
9,5%

Bom
19,0%

Ótimo
14,3%

Altamente 
Deficiente

33,3%

 
 

O quadro a seguir apresenta os indicadores PPD de 2003 em comparação com os obtidos em 2002, com 
destaque para a Função Transporte, que melhorou seu conceito de “ALTAMENTE DEFICIENTE” para 
“ÓTIMO”. No sentido inverso, as Funções Habitação e Segurança Pública reduziram seus conceitos de 
”ÓTIMO” para “REGULAR” e Comércio e Serviços que reduziu de “REGULAR” para “ALTAMENTE 
DEFICIENTE”. 

Das 04 (quatro) Funções que mantiveram o nível do ano 2002, todas se mantiveram no conceito 
“ALTAMENTE DEFICIENTE”. 

E ducação Ótimo Defic iente Ev oluç ão Sensí v el

S aúde Ótimo Defic iente Ev oluç ão Sensí v el

Urbanism o Defic iente Altamente Defic iente Ev oluç ão

A dm inis tração Altamente Defic iente Altamente Defic iente Estáv el (-)

E ncargos  E spec iais Altamente Defic iente Altamente Defic iente Estáv el (-)

P revidênc ia S oc ial Defic iente Bom Regressão Sensí v el

Legis lativa Bom Regular Ev oluç ão

Habitação Regular Ótimo Regressão Sensí v el

A ss is tênc ia S oc ial Altamente Defic iente Defic iente Regressão

Desporto e Lazer Defic iente Bom Regressão Sensí v el

S egurança P ublica Regular Ótimo Regressão Sensí v el

Cultura Bom Altamente Defic iente Ev oluç ão Sensí v el

Transporte Ótimo Altamente Defic iente Ev oluç ão Consideráv el

Gestão A m biental Altamente Defic iente Defic iente Regressão

Com erc io e S erviços Altamente Defic iente Regular Regressão Sensí v el

Judic iária Bom Regular Ev oluç ão

Trabalho Defic iente Altamente Defic iente Ev oluç ão

S aneam ento Bom Altamente Defic iente Ev oluç ão Sensí v el

Indus tria Defic iente Altamente Defic iente Ev oluç ão

Ciênc ia e Tecnologia Altamente Defic iente Altamente Defic iente Estáv el (-)

Direitos  da Cidadania Altamente Defic iente Altamente Defic iente Estáv el (-)

ÓRGÃO P P D 2003 P P D 2002 AV ALIAÇÃO
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Na análise do indicador COF, os comentários emitidos são os seguintes: 

 05 (cinco) Funções apresentaram melhoria na sua avaliação; 

 apenas a Função Legislativa apresentou conceito ÓTIMO; 

 13 (treze) mantiveram-se estáveis,  08 (oito) na condição “ALTAMENTE DEFICIENTE” e 03(três) em 
“REGULAR”; 

 A maior queda de conceito foi referente a Função Indústria que partiu de um conceito de “REGULAR” 
para “ALTAMENTE DEFICIENTE”  

Educação Regular Defic iente Evolução

Saúde Regular Regular Estável

Urbanism o Defic iente Regular Regressão

Adm inis tração Regular Regular Estável

Enc argos  Es pec iais Altamente Defic iente Altamente Defic iente Estável (-)

Previdênc ia S oc ial Altamente Defic iente Altamente Defic iente Estável (-)

Legis lat iva Ótimo Bom Evolução

Habitação Altamente Defic iente Altamente Defic iente Estável (-)

Ass is tênc ia S oc ial Altamente Defic iente Altamente Defic iente Estável (-)

Des porto e Lazer Altamente Defic iente Defic iente Regressão

Segurança P ublica Regular Regular Estável

Cultura Altamente Defic iente Defic iente Regressão

Transporte Regular Defic iente Evolução

Gestão A m biental Altamente Defic iente Altamente Defic iente Estável (-)

Com erc io e S erviços Regular Regular Estável

Judic iária Defic iente Defic iente Estável (-)

Trabalho Regular Altamente Defic iente Evolução Sensí vel

Saneam ento Altamente Defic iente Altamente Defic iente Estável (-)

Indus tria Altamente Defic iente Regular Regressâo Considerável

Ciênc ia e Tecnologia Altamente Defic iente Altamente Defic iente Estável (-)

Direitos  da Cidadania Altamente Defic iente Altamente Defic iente Estável (-)

AV ALIAÇÃOCOF 2002ÓRGÃO COF 2003

 

888...333   FUNÇÃO 10 - SAÚDE 

Esta função realizou R$ 1.411.763.476,19 em despesas, ocupando o 1º lugar no consumo de recursos e 
apresentando uma participação de 19,54 % no total despendido. 

A seguir, são apresentadas as despesas da Função Saúde por Subfunção, com respectivos percentuais em 
relação ao total da despesa realizada na Função, ressaltando que não foram considerados os gastos 
realizados na Subfunção Previdência do Regime Estatutário em virtude da recomendação nº 40 efetuada 
por este Tribunal no Parecer Prévio relativo às Contas de 2002: 

SUBFUNÇÃO R$ %
Ass is tênc ia Hospitalar e Am bulatorial 1.223.084.250,53 86,64%
Atenção Bás ica 120.950.140,16 8,57%
V igilânc ia Sanitária 17.263.435,27 1,22%
Form ação de Recursos  Hum anos 15.635.559,85 1,11%
Suporte P rofilático e Terapêutico 13.855.902,28 0,98%
V igilânc ia Epidem iológica 10.983.203,13 0,78%
Tecnologia da Inform ação 6.084.833,85 0,43%
Adm inis tração Geral 3.106.444,42 0,22%
Ass is tênc ia ao Portador de Defic iênc ia 552.194,88 0,04%
Direitos  Individuais , Coletivos  e Difusos 247.511,82 0,02%

TOTAL 1.411.763.476,19 100,00%
 

Fonte: FINCON 
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Atenção Básica
8,6%

Formação de 
Recursos Humanos

1,1%
Suporte Profilático e 

Terapêutico
1,0%

Demais
1,5%

Vigilância Sanitária
1,2%

Assistência 
Hospitalar e 
Ambulatorial

86,6%

 

Com base nos dados apresentados, verifica-se que as despesas com a subfunção Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial representam a maior parcela dos gastos na Função Saúde 86,64%. 

O próximo quadro apresenta as despesas na Função Saúde, por Programa, lembrando que estão sendo 
desconsiderados R$ 67.924.237,20 relativos aos gastos realizados no Programa Gestão Administrativa em 
virtude da recomendação nº 40 efetuada por este Tribunal no Parecer Prévio relativo às Contas de 2002: 

P ROGRAM A R$
Gestão A dm inis trativa 497.470.830,14
Reorganização e E xpansão da Rede de S erviços  de S aúde 444.327.836,71
Ges tao P lena - Gerenc iam ento de Recursos  do S us 292.548.236,17
Ges tão P lena - Consolidação do S is tem a M unic ipal de S aúde 93.693.152,50
E s tratégia S aúde da Fam ília 24.232.316,59
A m biente S audável 16.083.896,01
Talento Hum ano na S aúde 15.635.559,85
A ss is tênc ia aos  Cic los  da V ida 11.816.065,54
Qualidade no A tendim ento da Saúde 9.592.254,65
V ida S audável 3.373.975,96
Controle das  Doenças  Transm iss íveis 2.741.840,25
Ges tão Dem ocrática na Saúde 247.511,82
P rogram a para Im plem entação de E xam es em  Recém  Nasc idos 0,00

TOTAL 1.411.763.476,19  
Fonte: FINCON 

São destacadas, a seguir, as despesas da Função Saúde por projetos, atividades e operações especiais, 
ressaltando que não foram considerados R$ 67.924.237,20 relativos aos gastos realizados na Atividade 
Servidores Inativos da rede de Saúde em virtude da recomendação nº 40 efetuada por este Tribunal no 
Parecer Prévio relativo às Contas de 2002: 
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R$ %
2521 Ges tao da Rede M unic ipal de Saude 377.795.048,92 26,76%
5015 Acoes  e Servicos  de S aude da Rede Credenc iada S us 292.548.236,17 20,72%
2319 Pessoal de A tividades  de Ass is tenc ia M edica 240.331.486,17 17,02%
2505 Provisao de Gas tos  com  Pes soal 128.857.048,47 9,13%
2207 Pessoal das  Unidades  Federais  de S aude M unic ipalizadas 106.879.502,61 7,57%
2435 Inc rem ento de P roc edim entos  Na A tencao B as ica 93.693.152,50 6,64%
1063 Cons trucoes , A m pliacoes  e Reform as  de Unidades  de S aude 66.532.787,79 4,71%
2522 Im plantacao de E quipes  de S aude da Fam ilia E m  A reas  de Risco Soc ial 24.232.316,59 1,72%
2534 Ges tao de Desem penho e de Reconhec im ento P rofiss ional 15.635.559,85 1,11%
2061 Pessoal de Higiene e Fiscalizacao S anitaria 12.613.981,20 0,89%
2130 Acoes  de Epidem iologia, Controle da Dengue e Outros  Agravos 10.983.203,13 0,78%
2527 A tencao Integral a Saude da M ulher, Crianca e A dolescente 8.977.898,25 0,64%
2032 Saude 192 - A tendim ento de Urgenc ia Dom ic iliar/E m ergenc ias  - Zona Oes te 5.941.832,27 0,42%
1058 Desenvolvim ento da Inform atica 5.682.367,27 0,40%
2292 Higiene, F is calizacao Sanitaria e Controle de Zoonoses 4.649.454,07 0,33%
2002 Apoio A dm inis trat ivo 3.106.444,42 0,22%
2530 Prom ocao da S aude e Controle de Trans tornos  M entais 2.709.397,68 0,19%
2068 Im plem entacao do P rogram a de Com bate a Ds t/A ids 2.507.240,25 0,18%
2054 Reorientacao e Inovacao do M odelo de A tencao E m  Saude Coletiva 1.824.671,32 0,13%
1515 Am pliacao e Qualific acao da A tencao a Saude do Idoso 1.290.511,33 0,09%
2794 A tenção À  Saúde M aterno-Infantil M ediante Convênio com  a Assoc iação P ró-M atre. 1.199.999,75 0,09%
2132 Program as  de Doencas  Cronicas 740.315,19 0,05%
1488 Am pliacao do Diagnos tic o P recoce e Tratam ento das  Doencas  B ucais 682.969,29 0,05%
2134 Organizacao da Rede de Servico de Reabilitacao 552.194,88 0,04%
2533 A tencao Em  S ituac ao de Risc o 451.238,81 0,03%
1481 Im plantacao e Desenvolvim ento da Central de Regulac ao de Recursos  de Saude (S iger) 402.466,58 0,03%
1514 Coordenacao de P rogram as  Espec iais 347.656,21 0,02%
2219 Adm inis trac ao do Conselho M unic ipal de Saude - Com s 247.511,82 0,02%
2128 Prevencao e Controle da Tuberculose, Hanseniase e Outras  Doencas  Transm iss iveis 234.600,00 0,02%
2586 Bolsa de Incentivo P /As s is tenc ia, A com panham . e Integracao de P ort. de Trans torno M ental 79.200,00 0,01%
2532 Am pliacao dos  P rogram as  Espec iais  de M edic ina A lternativa 33.183,40 0,00%

1.411.763.476,19 100,00%TOTAL

PROJETO/ATIV IDADE/OP ERAÇÃO ES PECIAL

 
Fonte: FINCON 

Esses foram os Projetos e as Atividades não realizados no exercício de 2003: 

1017 Programa Rio Crianca Maravilhosa/Bird - Sms
1483 Municipalizacao de Unidades Assistenciais
1518 Plano Nacional de Seguranca Publica - Rio - Sms
1606 Const. e Manut. de Rede Servicos de Saude Mental Diversificada e Qualificada - El Ldo/2003
1609 Implantação do Serviço de Medicina Hiperbárica e de Oxigenoterapia Hiperbárica (O2Hb) No Hospital Municipal Salgado Filho
1610 Construção de Anexo ao Hospital Nossa Senhora do Loreto - para Implantação de Maternidade e Uti Neonatal
1611 Reforma Geral com Ampliação Vertical do Hospital Paulino Werneck - Ilha do Governador
1623 Construção  de Posto de Saúde - Comunidade de Antares - Santa Cruz
1625 Construção do Hospital Mulher  Na Ilha do Governador - Especializado Em Tratamento Preventivo
1649 Construção de Posto de Saúde Na Comunidade de Vila Cruzeiro-Bairro Penha
1650 Construção de Posto de Saúde Na Comunidade dos Bancários-Bairro Ilha do Governador
1651 Construção de Posto de Saúde Na Comunidade Conjunto Portus-Bairro Costa Barros
1700 Reforma e Ampliação do Ambulatório de Pequenas Emergências do Hospital Municipal Souza Aguiar.
2020 Programa de Suprimento de Fundos
2055 Atencao Domiciliar ao Idoso e Deficiente nas Zonas Sul e Norte
2129 Ampliacao das Acoes de Prevencao e Atencao ao Cancer
2526 Cartao Nacional de Saude
2584 Pessoal do Programa Saude da Familia
2746 Programa de Recolhimento de Placenta e Cordao Umbilical, Lei 3374/02 - El Na Ldo/2003
2752 Implantacao de Servico de Remocao Central de Ambulancias - El Na Ldo/2003
2753 Implantacao de Exames Neonatais nos Postos de Saude - El Na Ldo/2003
2758 Municipalizacao de Unidades Hospitalares de Outras Esferas de Governo - El Na Ldo/2003
2787 Convênio com a Abbr, Visando ao Atendimento Em Reabilitação de Pessoas Portadoras de Deficiência
2795 Atenção À Saúde das Pessoas Portadoras de Deficiência, Através de Instituições Credenciadas com o Sus.
2798 Programa de Enfrentamento da Obesidade Mórbida
2823 Desenvolvimento de Atividades de Animação e Entretenimento para Crianças Internadas Em Unidades da Rede Municipal de Saúde

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

 
Fonte: FINCON 

A seguir, o total dos gastos por fonte de recursos na Função Saúde, ressaltando que não foram 
considerados R$ 3.796.637,32 relativos aos gastos realizados através da fonte Ordinários Não Vinculados e 
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R$ 64.127.599,88 relativos a fonte Contribuição para a Seguridade Social em virtude da recomendação nº 
40 efetuada por este Tribunal no Parecer Prévio relativo às Contas de 2002: 

FONTE DE RECURS OS R$ %
Pres tação de S erviços  M édicos 723.990.754,06 51,28%
Ordinários  não V inculados 592.556.842,89 41,97%
Ordinário não V inculados  - Contribuições  para a Seguridade S oc ial 88.026.608,82 6,24%
Convênios 4.665.661,19 0,33%
Outras 2.523.609,23 0,18%
Operações  de Credito Contratuais  a Realizar 0,00 0,00%
Ordinários  não V inculados  - Contrapartida de Operações  de Credito 0,00 0,00%

TOTAL 1.411.763.476,19 100,00%  
Fonte: FINCON 

Demais
0,51%

Ordinário não 
Vinculados - 

Contribuições para a 
Seguridade Social

6,24%

Ordinários não 
Vinculados

41,97%

Prestação de 
Serviços Médicos

51,28%

 

São destacadas a seguir, as despesas da Função Saúde por natureza de despesa, com respectivos 
percentuais em relação ao total da despesa realizada na Função, ressaltando que foram desconsiderados 
R$ 67.924.237,20 relativos à gastos realizados no Grupo Pessoal e Encargos Sociais em virtude da 
recomendação nº 40 efetuada por este Tribunal no Parecer Prévio relativo às Contas de 2002. 

GRUPO DA DESPESA R$ %
Outras  Despesas Correntes 729.472.232,95 51,67%
Pessoal e Encargos  Soc iais 604.027.684,34 42,79%
Inves tim entos 78.263.558,90 5,54%

TOTAL 1.411.763.476,19 100,00%  
 

Fonte: FINCON 

Investimentos
5,54%
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Encargos Sociais
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888...333...111   FATOS RELEVANTES 
888...333...111...111   SIOPS 

O Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS foi criado pela Portaria 
Interministerial nº 1.163, de outubro de 2000, do Ministério da Saúde e da Procuradoria Geral da República, 
sendo dados utilizados como referência para o acompanhamento, a fiscalização e o controle da aplicação 
dos recursos vinculados em ações e serviços públicos de saúde. 

Este Sistema divulga as informações relativas ao cumprimento da EC/29 aos demais órgãos de fiscalização 
e controle, tais como o Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Estaduais e Municipais, o Ministério 
Público Federal e Estadual, os Tribunais de Contas da União, dos Estados e Municípios, o Senado Federal, 
a Câmara dos Deputados, as Assembléias Legislativas, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e as 
Câmaras Municipais. 

Suas características se encontram expressas nos incisos I a VII do art. §1º do art. 9º da Portaria MS 
nº 2.047/02, sendo as principais: 

  Preenchimento obrigatório 

  Caráter Declaratório – pois de acordo com o §2º do art. 9º, ao declarante é atribuída a 
responsabilidade pela: inserção de dados, fidedignidade e veracidade dos mesmos. 

  Realização de cálculo automático dos percentuais mínimos para efeito da EC 29/00. 

Foi efetuada uma verificação dos dados informados em 31/12/2003 no sistema SIOPS confrontando-os com 
os demonstrativos contábeis do Fundo Municipal de Saúde, não encontrando divergências na receita. 
Porém, foram verificadas algumas divergências quando confrontado o cálculo da Emenda 29 feito por esta 
Coordenadoria com o cômputo efetuado pela Controladoria Geral do Município, quanto à apuração da 
aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde. Esse assunto será tratado no item 10.2. 

888...333...111...222   DESPESAS A PAGAR 

Embora não evidenciado no Demonstrativo relativo à Emenda Constitucional nº 29, o Balanço Patrimonial 
de 2003 do Fundo Municipal de Saúde apresenta registrado no Passivo Financeiro R$ 106.825.713,23 
como Despesas a Pagar (Dívida Flutuante – Recursos do Fundo) e R$ 30.573.324,25 como Despesas a 
Pagar (Dívida Flutuante – Recursos Vinculados), totalizando o montante de R$ 137.399.037,48. Situação 
idêntica ocorreu nos anos de 2002, 2001 e 2000, quando restaram despesas a pagar nos valores de 
R$ 82.040.998,33, R$ 77.429.101,76 e R$ 48.797.800,93 respectivamente. 

As “despesas a pagar”, evidenciadas no Anexo V (Resolução CGM nº 508/03), ocorreram por duas razões: 
referem-se a despesas sem empenho do exercício de 2003 e portanto, sem instrumento contratual formal, 
ou referem-se a empenhos  cancelados, por não respeitarem os prazos mínimos necessários para a sua 
liquidação estabelecidos no Decreto 23.756, de 02 de Dezembro de 2003. 

 A existência de Despesas a Pagar já foi objeto de recomendação por parte desta Corte de Contas, por 
ocasião do exame das Contas do Prefeito relativas aos exercícios de 2000, 2001 e 2002, no sentido de que 
fosse abolida a prática de se efetuar despesas sem prévio empenho, evitando, desta forma, as “despesas a 
pagar”. O artigo 114 do RGCAF e o artigo 60 da Lei 4.320/64 vedam a realização de despesas sem prévio 
empenho. 
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Apresenta-se, a seguir o quadro da evolução destas despesas, considerando o saldo ajustado (já 
conhecido) a fim de melhor retratar a situação existente: 

Despesas a Pagar Ajustadas / FMS  -  2000 a 2003 
 Conf. Balanço   Despesas a Pagar 
 Patrimonial Ajustes  * ajustadas 
2000 48.797.800,93 0,00     48.797.800,93 
2001     77.429.101,76  25.129.775,22    102.558.876,98 
2002     82.040.998,33  19.891.876,09    101.932.874,42 
2003 137.399.037,48 22.863.913,17 160.262.950,65

 

Evolução das Despesas a Pagar ajustadas
2000 a 2003
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* Critério adotado para os ajustes. 

 em 2001 - Inspeção realizada por esta Coordenadoria, em novembro/2002, constatou que além das 
despesas provisionadas no Balanço do Fundo ao fim de 2001, ocorreram, também, despesas 
classificadas na execução financeira de 2002 como “Despesas de exercícios anteriores” que não 
haviam sido provisionadas em Despesas a Pagar, no passivo patrimonial da instituição em 
31/12/2001. O montante destas despesas não provisionadas, até dezembro/2002, era de R$ 
25.129.775,22. Como não foi possível mensurar os valores inseridos neste total que pertenciam ao 
ano de 2000, foi considerado o total no exercício de 2001 apenas para efeito de comparação. 

 em 2002 -  Através de procedimento de inspeção, foi constatada a existência de Despesas a Pagar 
que não foram provisionadas a tempo para o encerramento do balanço e se encontram em Tomada 
de Contas Especial. 

 em 2003 – Em outro procedimento inspecionante, constatou-se, através do Oficio S/SSC nº 70/2004 
de 05 de abril de 2004, a existência de Despesas a Pagar que não foram provisionadas a tempo para 
o encerramento do balanço patrimonial do FMS. 

Observa-se um aumento das despesas com essas características, o que caracteriza o descumprimento de 
recomendações desta Corte, bem como, denota falta de controle administrativo e zelo na realização das 
despesas. 
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A movimentação ocorrida em 2003 foi a seguinte: 
 Em R$ 

Saldo inicial (31/12/02) 82.040.998,33
Cancelamentos no período (48.606.640,24)
Pagamentos (33.434.358,09)
Novas Inscrições 137.399.037,48

Saldo final (31/12/03) 137.399.037,48 

Foram selecionados 60 processos constantes do Anexo V, despesas a pagar, para fins de análise, no valor 
de R$ 63.278.919,35, equivalente a 46% do total. Nossos testes foram conduzidos de forma a observar, se: 

 as “novas inscrições” se referem, efetivamente, ao exercício de  2003; 

 as despesas são pertinentes ao Fundo; 

 existem valores em duplicidade; 

 as despesas apresentam documentação-suporte adequada. 

Foi observado durante a análise processual que muitos processos caem em exigências por não 
obedecerem aos ritos processuais, como, por exemplo falta de documentação comprobatória de prestação 
de serviços ou de fornecimento de bens, falta de atestação.. 

888...444   FUNÇÃO 09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Com dispêndio total de R$ 1.287.253.703,48 e participação de 17,81% nos gastos totais posicionou-se em 
2º lugar no consumo de recursos. 

A seguir, são destacadas as despesas da Função Previdência Social por Subfunção, com respectivos 
percentuais em relação ao total da despesa realizada na Função, ressaltando que foram considerados  
como gastos realizados na Subfunção Previdência do Regime Estatutário, os seguintes valores: 
R$ 41.831.379,09 (PT 4303 - Servidores Inativos da CMRJ), R$ 10.952.421,68 (PT 4305 - Servidores 
Inativos do TCMRJ), R$ 523.949.400,29 (PT 4300 - Servidores Inativos da Rede de Ensino) e 
R$ 67.924.237,20 (PT 4301 - Servidores Inativos da Rede de Saúde) em virtude da recomendação nº 40 
efetuada por este Tribunal no Parecer Prévio relativo às Contas de 2002: 

S UBFUNÇÃO R$ %
P RE V IDÊ NCIA  DO RE GIM E  ES TATUTÁ RIO 1.107.944.411,22 86,07%
A DM INIS TRA ÇÃ O GE RA L 102.867.859,43 7,99%
A DM INIS TRA ÇÃ O FINA NCE IRA 75.943.977,65 5,90%
P RE V IDÊ NCIA  E S P E CIA L 497.455,18 0,04%
OUTROS  E NCA RGOS  ES P E CIA IS 0,00 0,00%
P RE V IDÊ NCIA  COM P LE M E NTA R 0,00 0,00%

TOTAL 1.287.253.703,48 100,00%  
Fonte: FINCON 
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A seguir, são destacados, os projetos, as atividades e as operações especiais da Função Previdência 
Social, bem como sua relação ao total da despesa realizada. 

EM PENHADA %
4300 Servidores  Inat ivos  da Rede de Ens ino 523.949.400,29 40,70%
4302 Servidores  Inat ivos  da Adm inis tracao Direta 235.821.057,41 18,32%
4515 Benefic ios  a Dependentes 141.866.050,28 11,02%
4516 Obrigacoes Adm inis trativas , Tributarias  e Contributivas 86.787.708,39 6,74%
2329 Obrigacoes Patronais  e Outros  B enefic ios 83.359.189,80 6,48%
4128 Cons tituicao de Reservas  P atrim oniais  para M anutencao de B enefic ios 74.955.708,77 5,82%
4301 Servidores  Inat ivos  da Rede de Saúde 67.924.237,20 5,28%
4303 Servidores  Inat ivos  da CM RJ 41.831.379,09 3,25%
4033 Provisao de Gas tos  com  P essoal - Indiretas 13.784.913,12 1,07%
4305 Servidores  Inat ivos  do TCM RJ 10.952.421,68 0,85%
4304 Servidores  Inat ivos  da Adm inis tracao Indireta 2.240.675,47 0,17%
4052 Apoio Adm inis trativo - Indiretas 1.425.389,71 0,11%
3032 Cons trucao de Im oveis  Res idenc iais , Com erc iais  e P ublicos 988.268,88 0,08%
3569 Desenvolvim ento e M odernizacao Ins tituc ional 646.450,09 0,05%
2328 Pensao Espec ial 497.455,18 0,04%
3079 Reform a Em  Im oveis  P roprios 223.398,12 0,02%

1.287.253.703,48 100,00%TOTAL

P ROJETO/ATIV IDADE

 
Fonte: FINCON 

As questões mais relevantes sobre a Previdência são tratadas no subitem 4.3. 

888...555   FUNÇÃO 12 – EDUCAÇÃO 

Esta Função realizou o total de R$ 1.250.319.024,29, com 17,30 % de participação no total dos gastos 
realizados, classificando-se em 3º lugar na utilização de recursos. 

A seguir, são destacadas as despesas da Função Educação por Sub-função, com os respectivos 
percentuais em relação ao total da despesa realizada na Função, ressaltando que não foram considerados 
os gastos realizados na Subfunção Previdência do Regime Estatutário em virtude da recomendação nº 40 
efetuada por este Tribunal no Parecer Prévio relativo às Contas de 2002: 

SUBFUNÇÃO (R$) %
Ens ino Fundam ental 932.093.680,90 74,55%
Educação Infantil 101.724.283,93 8,14%
Adm inis tração Geral 79.917.485,45 6,39%
Alim entação e Nutrição 75.544.140,83 6,04%
Educação de Jovens  e A dultos 16.557.818,89 1,32%
Educação Espec ial 15.015.884,86 1,20%
Tecnologia da Inform ação 13.127.140,31 1,05%
Serviços  Urbanos 8.222.611,57 0,66%
Ass is tênc ia ao Portador de Defic iênc ia 5.854.461,96 0,47%
Form ação de Recursos  Hum anos 2.261.515,59 0,18%
Ens ino S uperior 0,00 0,00%

TOTAL 1.250.319.024,29 100,00%  
Fonte: FINCON 
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Com base nos dados apresentados, verifica-se que as despesas com a subfunção Ensino Fundamental 
representam a maior parcela dos gastos na Função Educação, 74,55%. 

Ressalte-se que as despesas com pessoal da SME foram separadas em 06 (seis) programas de trabalho 
referentes ao pagamento de servidores da SME, incluindo ensino fundamental, infantil e especial,  
possibilitando uma análise mais detalhada destas despesas com o ensino fundamental e a educação 
especial. Cabe ressaltar que foi atendida, desta forma, a recomendação nº 18 do Parecer Prévio relativo às 
Contas de Gestão de 2001. 
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São destacadas, a seguir, as despesas da Função Educação por projetos, atividades e operações 
especiais, ressaltando que não foram considerados R$ 523.949.400,29 relativos aos gastos realizados na 
Atividade Servidores Inativos da rede de Ensino em virtude da recomendação nº 40 efetuada por este 
Tribunal no Parecer Prévio relativo às Contas de 2002: 

 

R$
2562 P essoal das  Cre'S  - E ns ino Fundam ental 547.341.338,81
2505 P rovisao de Gas tos  com  P essoal 183.563.842,49
2081 M anutencao e Revitalizacao das  Uuee 85.198.167,95
2136 M erenda E scolar 70.781.023,43
2508 P essoal de Apoio Adm inis trativo das  Uuee 67.945.263,50
1474 Obras  e E quipam entos  para Rede de E ns ino 63.496.967,87
2567 P essoal das  Cre'S  - E ns ino Infantil 58.949.757,11
2181 Descentralizacao e Ges tao P artic ipativa 24.337.799,52
2306 Revitalizacao da E ducacao Infantil 20.891.143,19
2569 P essoal das  Cre'S  - E ducacao de Jovens  e A dultos 16.266.677,87
2570 P essoal das  Cre'S  - E ducacao E spec ial 12.952.345,61
2547 E xecucao das  A coes  E ducac ionais 11.899.372,14
2510 Desenvolvim ento da Inform atica E ducativa 11.147.911,16
4052 A poio A dm inis trativo - Indiretas 9.373.667,32
2044 P rogram a Rio Crianca M aravilhosa 9.204.383,87
4033 P rovisao de Gas tos  com  P essoal - Indiretas 8.069.505,63
4444 P essoal do Program a E scola Lim pa 7.111.427,24
4003 Desenvolvim ento Inc lus ivo e Integrado da Crianca P ortadora de Defic ienc ia 6.932.044,92
2252 M anutencao do P rogram a de A tendim ento Nutric ional 4.763.117,40
4048 P roducao, Co-P roducao e Dis tribuicao de P rodutos  E ducativos 4.679.498,43
2308 M anutencao e Revitalizacao da E ducacao Infantil 2.937.051,59
2002 A poio A dm inis trativo 2.598.554,63
1024 Cons trucao, Reform a e A m pliacao de Unidades  de E ns ino Fundam ental - Creches 2.529.626,45
2515 Capac itacao Pedagogica, Tecnico-A dm inis trativa e Gerenc ial 2.017.648,14
2499 Inform atizacao da Rede M unic ipal de E ns ino 1.979.229,15
2512 A tividades  Culturais  a Cargo da S m e 1.813.778,80
4004 Des ins tituc ionalizacao de Criancas  P ortadoras  de Defic ienc ia 1.672.853,24
2509 Revitalizacao das  S alas  de Leitura 1.490.939,55
2021 M anutencao do M obiliario E scolar e Locacao de Im oveis 1.456.949,12
2511 Dim ensao E tica Na E scola 1.149.999,88
4086 A tividades  do P rogram a Escola Lim pa 937.681,80
2504 Revitalizacao da Com unicacao S oc ial 916.100,94
2307 Revitalizacao da P olitica E ducac ional 725.628,06
1479 A valiacao do Desem penho 538.148,42
2030 A tividades  do Ins tituto Helena A ntipoff 327.775,10
2514 P rogram a de A tendim ento a Jovens  e Adultos 291.141,02
4053 A tualizacao Tecnologica 283.997,91
1005 P rogram a Rio Crianca M aravilhosa/B ird - S m e 280.276,80
2513 M anutencao da "Casa dos  P razeres " 249.128,29
5030 E ntidades  Filantropicas  - P rogram a Nac ional de A lim entacao - Fnde 234.866,14
4151 Incentivo ao Desenvolvim ento Tecnico-Cientifico 230.764,20
3040 Iv Cupula M undial de M idia para Criancas 188.476,17
2293 M anutencao do Centro de Referenc ia da E ducacao 179.447,09
3332 Cons t. Ger. S erv. Com lurb (Rec reio), com  Des . de A tiv. Com . com  A ss . M orad. do Recreio -E l9121 173.502,53
2003 A m pliacao das  Unidades  de E x tensao 122.252,01
1480 Im plantacao de Polos  de A tendim entos  E spec iais 62.910,91
4056 Qualificacao e A tualizacao Tecnologica 13.103,25
2024 M anutencao do Conselho M unic ipal de E ducacao 11.937,64

1.250.319.024,29

P roje to/Ativida de

TOTAL  
Fonte: FINCON 
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A seguir, são destacados os Projetos e Atividades da Função Educação que deixaram de ser executados 
em 2003: 

1016 Programa Rio Crianca Maravilhosa/Bird - Smds
1519 Projeto Multissetorial da Mare - Sme
1550 Projeto Administradores Mirins, Lei 2154/94 - El Na Ldo/2003
2519 Programa de Atendimento a Jovens e Adultos - Centro de Referencia
2595 Plano Nacional de Seguranca Publica - Rio - Sme
2608 Utiliz. Unid. Rede Mun. Ens. Por Grupos Escoteiros e Bandeirantes, Lei 3230/01 - El Ldo/03
2611 Semana do Patrono da Escola, Lei 3233/01 - El Na Ldo/2003
2612 Comemoracao do Dia do Idoso nas Uuee, Lei 2373/95 - El Na Ldo/2003
2677 Concurso de Redacao Sobre a Data 13 de Maio, Lei 2151/94 - El Na Ldo/2003
2678 Manut. Pes. Treinado Em Primeiros Socorros nas Esc. Pub/Partic., Lei 2852/99 - El Ldo/2003
2748 Programa Municipal de Informatizacao nas Uuee, Lei 3336/01 - El Na Ldo/2003
2749 Aplicacao de Recursos de Convenios - El Na Ldo/2003
2750 Fornecimento de Bolsa-Escola para Os Meninos de Rua - El Na Ldo/2003
2779 Ensino de Música Popular Brasileira nas Escolas
3029 Programa Rio Crianca Maravilhosa/Bird - Multirio
3203 Construção de Creche Comunitária Na Associação de Moradores da Rua Cambuci - Cidade Alta - Cordovil - El 3369
3204 Construção de Creche Comunitária Na Organização Social e Desportiva Antares -Santa Cruz - El 3370
3205 Reforma do Ciep Elis Regina - Parque Maré - Maré - El 3371
3208 Reforma do Ciep Samora Machel - Comunidade Nova Holanda  Maré - El 3373
3211 Construção de Uma Creche Comunitária Na Comunidade Piraquê - Pedra de Guaratiba - El 3383
3284 Construção de Creche Comunitária Na Comunidade do Canal do Anil - El 7906
3288 Implantação de Rede de Iluminação Pública Na Av. Geremário Dantas, 661 - El 8021
4335 Desenvolv. de Atividades do Centro de Educ. Ambiental -Riozoo- Em Especial para Prog. de Visitação de Portadores de Deficiência -El9102
5031 Projeto Pro-Educacao-Lei N. 2923/99-Obras Em Geral
5032 Gestao dos Recursos do Pnae

PROJETO/ATIVIDADE

 
Fonte: FINCON 

A seguir, o total dos gastos por fonte de recursos na Função Educação, ressaltando que não foram 
considerados o R$ 422.718.456,45 relativos aos gastos realizados pela Fonte de Recursos 100 – Ordinários 
Não Vinculados e a totalidade da Fonte de Recursos 267 – Contribuição para Seguridade Social 
(R$ 101.230.943,84) em virtude da recomendação nº 40 efetuada por este Tribunal no Parecer Prévio 
relativo às Contas de 2002: 

R$ %
142 FUNDE F 642.566.161,28 51,39%
100 Ordinários  não V inculados 450.757.234,73 36,05%
167 Ordinário não V inculados  - Contribuições  para a S eguridade S oc ial 121.905.213,00 9,75%
115 Transferênc ia do Governo Federal para M erenda E scolar 19.514.259,18 1,56%
200 Receita P rópria de A utarquias , Fundações  e E m presas 8.111.795,16 0,65%
114 P rogram a Dinheiro Direto na E scola - Trans ferênc ia do Governo Federal para E ducação 4.268.473,13 0,34%
106 Licenc iam ento de Grupam ento de E dificações 2.316.576,21 0,19%
108 Convênios 410.492,80 0,03%
101 Ordinários  não V inculados  - Contrapart ida de Operações  de Credito 280.276,80 0,02%
208 Convênios 188.542,00 0,02%
112 Operações de Credito Contratuais  a Realizar 0,00 0,00%
267 Contribuição para S eguridade S oc ial 0,00 0,00%

1.250.319.024,29 100,00%TOTAL

FONTE DE RECURSO

 
Fonte: FINCON 

Observa-se que o FUNDEF representa 51,39% do total da Função. 

A seguir, é apresentado o total de gastos na Função Educação por Grupo da natureza da despesa, 
ressaltando que não foram considerados R$ 523.949.400,29 relativos aos gastos realizados no Grupo 
Pessoal e Encargos Sociais em virtude da recomendação nº 40 efetuada por este Tribunal no Parecer 
Prévio relativo às Contas de 2002: 
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GRUPO DE DESPESA R$ %
P essoal e Encargos  Soc iais 904.338.317,20 72,33%
Outras  Despesas Correntes 261.924.646,51 20,95%
Inves tim entos 84.056.060,58 6,72%
Inversões  F inanceiras 0,00 0,00%

TOTAL 1.250.319.024,29 100,00%  
Fonte: FINCON 
 

Investimentos
6,72%
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888...555...111   SUBFUNÇÃO 361 – ENSINO FUNDAMENTAL 
A dotação atualizada para a subfunção Ensino Fundamental era de R$ 1.006.183.891,84 
(R$ 1.002.713.948,84 da Função Educação + R$ 3.469.943,00 da Função Segurança Pública); entretanto, 
sua realização foi de R$ 935.441.711,11, ficando 7 % abaixo do previsto. 

A seguir, são demonstradas as despesas realizadas na subfunção Ensino Fundamental por projetos, 
atividades e operações especiais. 

FUNÇÃO DOTAÇÃO (A) REALIZADA (B) % (B/A)
2504 Revitalizacao da Comunicacao Soc ial 920.552,00 916.100,94 99,52%
2505 P rovisao de Gas tos  com  P essoal 186.208.615,00 183.563.842,49 98,58%
2562 P essoal das  Cre'S  - E ns ino Fundam ental 561.892.080,00 547.341.338,81 97,41%
2081 M anutencao e Revitalizacao das  Uuee 88.739.101,70 85.198.167,95 96,01%
2181 Descentralizacao e Ges tao P artic ipat iva 25.410.214,00 24.337.799,52 95,78%
2509 Revitalizacao das  S alas  de Leitura 1.659.396,00 1.490.939,55 89,85%
2512 A tividades  Culturais  a Cargo da S me 2.020.658,00 1.813.778,80 89,76%
2021 M anutencao do Mobiliario Escolar e Locacao de Imoveis 1.659.346,00 1.456.949,12 87,80%
5030 E ntidades  Filantropicas  - P rograma Nac ional de A lim entac ao - Fnde 267.878,00 234.866,14 87,68%
4033 P rovisao de Gas tos  com  P essoal - Indiretas 2.635.545,00 2.215.043,67 84,04%
2513 M anutencao da "Casa dos  P razeres" 300.630,00 249.128,29 82,87%
1479 A valiac ao do Desempenho 650.000,00 538.148,42 82,79%
2293 M anutencao do Centro de Referenc ia da E ducacao 231.030,00 179.447,09 77,67%
2003 A mpliacao das  Unidades  de Ex tensao 168.447,00 122.252,01 72,58%
1474 Obras  e E quipamentos  para Rede de Ens ino 92.634.506,54 63.496.967,87 68,55%
2547 E xecucao das  A coes  E ducac ionais 18.386.101,60 11.899.372,14 64,72%
4053 A tualizacao Tec nologica 468.000,00 283.997,91 60,68%
2307 Revitalizacao da P olitica Educac ional 1.202.970,00 725.628,06 60,32%
4048 P roduc ao, Co-P roducao e Dis tribuicao de P rodutos  E ducativos 8.127.100,00 4.679.498,43 57,58%
2024 M anutencao do Conselho Munic ipal de E ducacao 20.800,00 11.937,64 57,39%

EDUCA ÇÃ O 2511 Dim ensao Etica Na E scola 5.784.820,00 1.149.999,88 19,88%
3040 Iv Cupula M undial de M idia para Criancas 2.083.400,00 188.476,17 9,05%
2595 P lano Nac ional de S eguranca P ublica - Rio - S me 52.750,00 0,00 0,00%
2608 Utiliz .  Unid. Rede Mun. E ns . P or Grupos  E scoteiros  e B andeirantes , Lei 3230/01 - E l Ldo/03 30.001,00 0,00 0,00%
2611 S emana do Patrono da Escola, Lei 3233/01 - E l Na Ldo/2003 10.001,00 0,00 0,00%
2612 Comem oracao do Dia do Idoso nas  Uuee, Lei 2373/95 - E l Na Ldo/2003 10.001,00 0,00 0,00%
2677 Concurso de Redacao S obre a Data 13 de Maio, Lei 2151/94 - E l Na Ldo/2003 5.001,00 0,00 0,00%
2678 M anut. P es . Treinado E m Prim eiros  Soc orros  nas  Es c . Pub/P art ic ., Lei 2852/99 - E l Ldo/2003 30.001,00 0,00 0,00%
2748 P rograma Munic ipal de Inform atizacao nas  Uuee, Lei 3336/01 - E l Na Ldo/2003 1,00 0,00 0,00%
2749 A plicacao de Recursos  de Convenios  - E l Na Ldo/2003 1,00 0,00 0,00%
2750 Fornec im ento de B olsa-E scola para Os  Meninos  de Rua - E l Na Ldo/2003 1,00 0,00 0,00%
2779 E ns ino de Mús ica P opular B ras ileira nas  E scolas 100.000,00 0,00 0,00%
5031 P rojeto P ro-E ducacao-Lei N. 2923/99-Obras  E m  Geral 900.000,00 0,00 0,00%
5032 Gestao dos  Recursos  do P nae 105.000,00 0,00 0,00%

SE GURA NÇA 4087 P rograma da Ronda E scolar 0,00 0,00 -
PÚB LICA 4092 P essoal da Ronda E scolar 3.469.943,00 3.348.030,21 96,49%

1.006.183.891,84 935.441.711,11 92,97%

PROJETO/ATIV IDADE/OP ERAÇÃO ESP ECIAL

TOTAL  
Fonte: FINCON 
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Prestação de Contas de Gestão 2003 

A maior parte dos gastos com o Ensino Fundamental teve como origem o FUNDEF, conforme observado no 
quadro e no gráfico a seguir: 

FONTE DE RECURSOS R$ %
FU N DEF 624.253.065 ,17 66,73%
Ord iná rios  não Vincu lados 179.070.754 ,97 19,14%
Ord iná rio  não  Vincu lados  - C ontribu ições  para  a  Seguridade  Socia l 121.905.213 ,00 13,03%
Program a D inhe iro  D ire to  na Es co la  - Trans ferência  do  Governo Federa l pa 4.268.473 ,13 0,46%
R ece ita  Próp ria  de Autarqu ias , Fundações  e  Em pres as 3.391.950 ,69 0,36%
L icenciam en to  de Grupam en to  de  Ed ificações 2.316.576 ,21 0,25%
Trans fe rência  do  Governo Federa l pa ra  Merenda Es co lar 234.866 ,14 0,03%
C onvên ios 811 ,80 0,00%
Ord iná rios  não Vincu lados  - C ontrapa rtida  de Operações  de C red ito 0 ,00 0,00%

TOTAL 935.441.711 ,11 100 ,00%
 

Fonte: FINCON 
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O Fundo para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – 
FUNDEF encontra-se analisado com mais detalhes no 4.2. 

O quadro a seguir, demonstra os percentuais das despesas, pela sua natureza, no Programa Ensino 
Fundamental, onde se verifica que os gastos com “Pessoal e Encargos Sociais” representam 77,99 % do 
total: 

NATUREZA DA DES P ESA R$ %
P essoal e E ncargos  Soc iais 729.510.841,75 77,99%
Outras  Despesas  Correntes 137.494.250,58 14,70%
Inves tim entos 68.436.618,78 7,32%
Inversões  Financeiras 0,00 0,00%

TOTAL 935.441.711,11 100,00%  
Fonte: FINCON 

888...555...222   SUBFUNÇÃO 367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL 
A Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional – LDB, em seu Capítulo V, define a 
Educação Especial como modalidade de educação escolar, oferecida, preferencialmente, na rede regular de 
ensino, para pessoas com necessidades educacionais especiais. Assim, ela engloba todos os níveis de 
ensino, da educação infantil ao ensino superior. Esta modalidade de educação é considerada como um 
conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio que estejam à disposição de todos os alunos, 
oferecendo diferentes alternativas de atendimento. 
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Prestação de Contas de Gestão 2003 

O Município do Rio de Janeiro realizou gastos, em 2003, no total de R$ 15.015.884,86 em Educação 
Especial. 

O quadro, a seguir, demonstra o valor do Programa por projetos e atividades: 
DOTAÇÃO (A) EM P ENHADA (B) % (A/B)

2570 Pes soal das  Cre'S  - E ducac ao E spec ial 15.489.248,00 12.952.345,61 83,62%
4004 Des ins t ituc ionalizac ao de Criancas  P ortadoras  de Defic ienc ia 1.948.842,00 1.672.853,24 85,84%
2030 Atividades  do Ins t ituto Helena A ntipoff 616.421,78 327.775,10 53,17%
1480 Im plantacao de Polos  de A tendim entos  E spec iais 90.203,00 62.910,91 69,74%
4335 Des env. de A tiv. do Centro de E duc . Am b. -Riozoo- V is itaç ão de P ortadores  de Defic iênc ia -E l9102 30.000,00 0,00 0,00%

18.174.714,78 15.015.884,86 82,62%

P ROJETO/ATIV IDADE

TOTAL
 

Fonte: FINCON 

888...555...333   SUBFUNÇÃO 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL 
O Município do Rio de Janeiro gastou em 2003 o total de R$ 101.724.092,35 em Educação Infantil, sendo 
os valores distribuídos por projetos e atividades, da seguinte forma: 

R$ %
2567 Pes s oal das  C re 'S - Ens ino  In fantil 58 .949.757,11 57,95%
2306 R evita lizacao da  Educacao In fan til 20 .891.143,19 20,54%
2044 Prog ram a R io  C rianca  Maravilhos a 9 .204.383,87 9,05%
4003 D es envolvim en to  Inclus ivo  e  In tegrado  da C rianca  Portadora  de  D eficiencia 6 .932.044,92 6,81%
2308 Manu tencao  e  R evita lizacao  da Educacao  In fantil 2 .937.051,59 2,89%
1024 C ons trucao , R eform a  e  Am p liacao  de U n idades  de  Ens ino Fundam enta l - C reches 2 .529.626,45 2,49%
1005 Prog ram a R io  C rianca  Maravilhos a/Bird  - Sm e 280.276,80 0,28%
1016 Prog ram a R io  C rianca  Maravilhos a/Bird  - Sm ds 0,00 0,00%
1519 Pro je to  Mu ltis s etoria l da  Mare  - Sm e 0,00 0,00%
1605 Im plan tacao de  C reches  nas  C om un idades  C aren tes  nas  Ap 'S  5 .1 , 5 .2  e  5 .3  - E l N a  Ldo/2003 0,00 0,00%
3029 Prog ram a R io  C rianca  Maravilhos a/Bird  - Multirio 0,00 0,00%
3030 Prog ram a R io  C rianca  Maravilhos a/Bird  - Ipp 0,00 0,00%
3203 C ons tr. de C reche C om um . na  As s ociação  de  Moradores  da  R ua C am buci - C ordovil - E l 3369 0,00 0,00%
3205 R efo rm a  do  C iep Elis  R eg ina - Parque  Maré - Maré  - E l 3371 0,00 0,00%
3208 R efo rm a  do  C iep Sam ora Mache l - C om un idade N ova H o landa   Maré - E l 3373 0,00 0,00%
3211 C ons trução  de  U m a C reche  C om unitá ria  N a  C om un idade  Piraquê - Pedra de  Guara tiba  - E l 3383 0,00 0,00%
3284 C ons trução  de  C reche  C om un itá ria  N a C om un idade  do C ana l do An il - E l 7906 0,00 0,00%

101 .724.283,93 100,00%TOTAL

PROJETO/ATIVIDADE

Fonte: FINCON 

888...555...444   ATIVIDADE 2136 - MERENDA ESCOLAR 
Tem como objetivo melhorar os hábitos alimentares dos alunos, para que aumentem a resistência às 
doenças com a conseqüente melhoria do aproveitamento escolar. 

A tabela e o gráfico, a seguir, apresentam as despesas da Atividade Merenda Escolar7 de 1999 a 2003, 
lembrando que os valores de 2003 são fixos e os dos anos anteriores atualizados com base no IPCA-E 
médio do período. 

                                                      
7 Em 2002 e 2003  – Atividade 2136 

 De 1999 a 2001 – Soma das Atividades 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144 e 2145. 
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ANO R$
1999 60.687.473,86
2000 60.952.133,83
2001 49.529.945,04
2002 61.105.436,43
2003 70.781.023,43  
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888...666   FUNÇÃO 15 – URBANISMO 

Esta função realizou R$ 789.292.118,69, com 10,92 % de participação no total dos gastos realizados, 
classificando-se em 4º lugar na utilização de recursos. Com uma dotação prevista de R$ 918.402.369,75, 
sua realização ficou 14% abaixo da previsão final. 

A seguir, são apresentados os gastos realizados na Função Urbanismo por subfunções, com respectivos 
percentuais em relação ao total da despesa realizada na função. 

SUB-FUNÇÃO R$ %
Serviços  Urbanos 618.901.992,68 78,41%
Adm inis tração Geral 72.599.922,46 9,20%
Saneam ento Bás ico Urbano 20.606.610,60 2,61%
Difusão Cultural 15.258.206,44 1,93%
Transporte Rodoviário 12.124.112,18 1,54%
Infra-Es trutura Urbana 11.918.590,79 1,51%
Recuperação de Á reas  Degradadas 10.472.636,77 1,33%
Vigilânc ia Epidem iológica 8.105.321,38 1,03%
Vigilânc ia Sanitária 7.584.204,17 0,96%
Refinanc iam ento da Divida Interna 6.896.323,80 0,87%
Habitação Urbana 2.757.449,42 0,35%
Tecnologia da Inform ação 1.063.279,50 0,13%
Outros  E ncargos  E spec iais 789.757,64 0,10%
Com unicação Soc ial 198.710,86 0,03%
Norm atização e Fiscalização 15.000,00 0,00%
Educação Infantil 0,00 0,00%
Fom ento ao Trabalho 0,00 0,00%
Preservação e Conservação A m biental 0,00 0,00%

TOTAL 789.292.118,69 100,00%  
      Fonte: FINCON 
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Prestação de Contas de Gestão 2003 

Já os gastos da Função Urbanismo por programas encontram-se distribuídos da seguinte forma: 
P ROGRAM A R$ %

Ges tão Adm inis trativa 362.651.785,31 45,95%
Lim peza Urbana 136.987.629,11 17,36%
Intervenções  Urbanís ticas 98.812.456,59 12,52%
Rio Conservação- Conservação e M elhoria de Logradouros 45.173.873,25 5,72%
Construção e Reform a de P rédios  Públicos 29.170.484,28 3,70%
Obras  do S is tem a V iário, Drenagem  e Obras  de A rte E spec iais 26.305.578,05 3,33%
Rio-Com unidade 22.663.814,90 2,87%
Ilum inação P ublica 15.828.285,65 2,01%
A nel V iário do Rio 12.124.112,18 1,54%
P roteção de E ncos tas  e Áreas  de Risco Geotécnico 11.322.884,15 1,43%
Com bate aos  V etores  de Doenças  no M unic ípio do Rio de Janeiro 8.105.321,38 1,03%
Ges tao da Divida P ublica da A dm inis tracao Direta 6.896.323,80 0,87%
Conservação e Recuperação de Obras  de A rte E spec iais 3.765.671,23 0,48%
Despoluição da B aia de Guanabara 2.670.058,65 0,34%
Requalificacao Urbanís tica na Á rea de P lanejam ento 1 1.541.866,18 0,20%
S is tem a de Inform acoes  Gerenc iais , Cartograficas  e Geograficas 1.093.948,45 0,14%
P rojetos  V iários , Obras  de A rte E spec iais 884.667,99 0,11%
Reestruturação Urbana 842.684,11 0,11%
S entencas  Judic iais  e Precatorios 789.757,64 0,10%
Lim peza Hospitalar 641.038,17 0,08%
Gerenc iam ento e A poio Técnico a Obras 236.273,71 0,03%
Centro de A rquitetura e Urbanism o - CA U e a Com unidade 208.256,00 0,03%
E spaco Cidadao 191.790,86 0,02%
Rec ic lagem  e Redução do Fluxo do Lixo no M unic ípio do Rio de Janeiro 134.642,05 0,02%
E s truturação e Ordenam ento Urbano 132.360,00 0,02%
Desenvolvim ento Tecnológico Urbanism o 94.635,00 0,01%
A cervo Técnico,V is toria E s trutural 15.000,00 0,00%
E ducação Urbana 6.920,00 0,00%

TOTAL 789.292.118,69 100,00%  
Fonte: FINCON 

888...666...111   PROGRAMA 054 – COMBATE AOS VETORES DE DOENÇAS NO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

As despesas realizadas no Programa 0054 - Combate aos Vetores de Doenças no Município do Rio de 
Janeiro por natureza de despesa ao nível do desdobramento do elemento estão demonstradas a seguir: 

Na ture za De sdobra m e nto do Ele m e nto da  de spe sa R$

 Outros  Serviços  de 
Terceiros  – Pessoa 

S erviç os  de Ass is tênc ia M édica, Hospitalar e Odontológica 231.789,16     

V ale-Refeição e Vale A lim entação 889.910,88     
 V eículos  – Locação de Pes soa Jurídica 1.282.000,00  

2.403.700,04  

 Outras  Despesas  de 
P essoal decorrentes  de 
Contratos  de Terceirização 
de Caráter Continuado 

M ão-de-Obra para Serviços  de Saúde Pública 1.325.200,59  

S erviç os  A dm inis trativos  de Caráter Continuado 19.079,75       
Obrigações  Patronais INSS  Contribuição do em pregador devida à P revidênc ia S oc ial. 1.097.071,00  

 Venc im entos  e Vantagens  

F ixas  - P essoal Civil S alários  - Celetis tas 3.260.270,00  
5.701.621,34  
8.105.321,38  

Outra s De spe sa s Corre nte s

Pe ssoa l e  Enca rgos S ocia is

TOTAL
Total Pessoal e E ncargos  S oc iais

Total Outras  Despesas  Correntes

 
Fonte: FINCON 
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O ponto relevante em relação ao Programa foi o atraso nos repasses da SMS para a COMLURB, verificado 
pela Coordenadoria da Auditoria e Desenvolvimento. 

A União transfere, mensalmente, uma verba para o Fundo Municipal de Saúde a fim de atender ao 
programa de Epidemiologia, que abrange as doenças: Dengue, Febre Amarela, Malária, Esquistossomose, 
Leishmaniose, Tracoma, Doença de Chagas e Peste. Fica a cargo do Município a distribuição da verba para 
o combate às referidas doenças, em função das prioridades a serem atendidas. 

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS assinou, em 15/01/2002, o Convênio nº 611, com a COMLURB, 
para cooperação técnica de controle de vetores, que compreende as atividades de combate e controle de 
roedores e mosquitos, inclusive o Aedes aegypti.  

Na cláusula sétima, do referido convênio, foi determinado que a SMS se comprometeria a repassar à 
COMLURB, no dia 20 de cada mês, todas as despesas incorridas por esta, referente ao controle de vetores. 
Os repasses, todavia, não vinham ocorrendo. 

Contudo, foi observado, que R$ 6,3 milhões, relativos aos anos de 2002 e 2003, ainda não haviam sido 
repassados à COMLURB pela SMS, por ocasião de nossa inspeção realizada em março deste ano, como 
demonstrado a seguir: 

Proce sso Re fe rê ncia Va lor (R$)
09/087575/02 dez /02 865.769,83

De vido  2002 865.769,83
09/074484/03 fev/03 700.930,80
09/078745/03 abr/03 963.165,59
09/082937/03 m ai/03 517.747,36
09/082937/03 jun/03 473.221,97
09/086930/03 jul/03 477.889,84
09/089950/03 ago/03 464.985,60
09/092590/03 set/03 458.715,84
09/095083/03 out/03 455.122,52
09/097772/03 nov/03 444.859,40
09/110194/03 dez /03 490.287,09

De vido 2003 5.446.926,01
Tota l Ge ra l 6.312.695,84

Posição até  De z/2003

 

888...666...222   PROGRAMA 0052 - RECICLAGEM E REDUÇÃO DO FLUXO DO 
LIXO NO MRJ 

Esse programa realizou em 2003, R$ 134.642,05 contra R$ 312.161,27 do exercício anterior, aplicados 
através do projeto 3042 – Implantação de Coleta Seletiva e quanto à natureza da despesa, constituiu-se 
basicamente de investimentos (obras e instalações), conforme quadro a seguir apresentado. 

ELEMENTO DESDOBRAMENTO R$
Ampliação, Recons trução e Reformas Em obra já concluída, inc lus ive com sua previsão de reajustamento. 10.983,14
Execução de Obras  e Projetos 123.658,91
Obras  e Ins talações 0,00

134.642,05TOTAL

Obras e Instalações

Fonte: FINCON 
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888...777   FUNÇÃO 04 – ADMINISTRAÇÃO 

Esta função realizou R$ 668.258.744,48 com 9,25% de participação no total dos gastos realizados, 
classificando-se em 5º lugar na utilização de recursos. Com uma dotação prevista de R$ 707.886.458,48, 
sua realização ficou 5,60% abaixo da previsão final. 

A seguir, são destacadas as despesas da Função Administração por subfunção, com respectivos 
percentuais em relação ao total da despesa realizada na Função. 

SUBFUNÇÃO R$ %
A dminis tração Geral 613.804.824,60 91,85%
Tecnologia da Inf ormação 24.859.776,55 3,72%
Comunicação Soc ial 9.645.308,29 1,44%
Formação de Recursos  Humanos 4.846.599,04 0,73%
Dif usão Cultural 4.549.001,68 0,68%
Normatização e Fiscalização 4.407.495,28 0,66%
Def esa Sanitária A nimal 1.375.232,61 0,21%
A dminis tração Financeira 1.105.749,07 0,17%
Controle Interno 1.021.260,32 0,15%
Suporte Prof ilático e Terapêutico 771.776,64 0,12%
Def esa Civ il 698.279,97 0,10%
A ss is tênc ia Comunitária 635.318,04 0,10%
A ss is tênc ia ao Idoso 518.425,69 0,08%
Direitos  Indiv iduais , Coletivos  e Dif usos 19.696,70 0,00%
A dminis tração de Receitas 0,00 0,00%
A ss is tênc ia ao Portador de Def ic iênc ia 0,00 0,00%
Desenvolv imento Cientif ico 0,00 0,00%

TOTAL 668.258.744,48 100,00%  
Fonte: FINCON 

Os principais projetos e atividades da Função Administração foram: 
R$

2597 Programa de Integracao Ins tituc ional 191.580.810,06
2505 Prov isao de Gas tos  com Pessoal 155.220.869,91
2330 Iluminacao Publica 88.336.419,50
2326 Pessoal do Munic ipio a Dispos icao de Outros  Orgaos 69.447.682,54
2002 A poio A dminis trativo 24.524.152,11
4009 Prov imento de Inf ra-Es trutura para Suporte aos  Serv icos  Pres tados 24.450.621,79
4131 Pessoal de A poio ao Sis tema Munic ipal de Informatica 20.705.550,70
4033 Prov isao de Gas tos  com Pessoal - Indiretas 17.983.956,97
1037 A quis icao e Desapropriacao de Imoveis 10.938.019,13
2157 Despesas  com Locacao de Imoveis 9.779.739,29
2013 Public idade e Propaganda 9.324.259,58
2062 Despesas  com A rrecadacao Munic ipal 6.125.958,66
2042 A tiv idades  de Controle Urbano 4.029.550,51
4052 A poio A dminis trativo -  Indiretas 3.875.076,72
1496 Expressoes  Culturais  da Cidade 3.777.687,57
2049 Manutencao do Centro A dminis trativo 3.246.376,92
2006 A tiv idades  das  A dminis tracoes  Regionais 2.261.628,56
4582 Pessoal Proprio a Dispos icao de Outros  Orgaos 2.023.780,44
4502 Recrutamento e Selecao de Serv idores 1.845.653,55
4503 Treinamento e Desenvolv imento 1.535.770,50
2046 Restituicao de Indebitos  Fiscais 1.305.164,07
1443 Projeto "Repensando a Smf " 1.255.470,65
2214 A tiv idade da Diretor ia de A poio Ex terno 1.214.084,37
2008 Coordenadoria Geral do Sis tema de Inf ra-Es trutura e Logis tica 1.203.908,19
2056 Outras  Despesas  de Pessoal e Encargos  Soc iais 1.147.671,36
1442 Modernizacao da Inf ra-Es trutura Operac ional 1.105.749,07

668.258.744,48

PROJETO/ATIV IDADE

TOTAL  
Fonte: FINCON 
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888...777...111   ATIVIDADE 2013 – PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
Tem como objetivo dar publicidade aos atos, programas e ações do governo municipal de modo a garantir 
ao cidadão participação e benefícios dela decorrentes. 

O quadro, a seguir, demonstra a natureza das despesas realizadas em Publicidade e Propaganda no nível 
do desdobramento do elemento. 

R$
33903908 Serviços  de Com unicação Soc ial Despesas  com  cam panhas  public itárias ,  etc . 9.134.407,53
33903943 Serviços  de Public idade Legal 118.270,00
33903918 Treinam ento de P essoal por Pessoa Jurídica 36.000,00
33903913 Veículos  – Locação de Pessoa Jurídica 24.839,05
33903903 Serviços  Gráficos  em  Geral por Pessoa Jurídica . 10.743,00

9.324.259,58

NATUREZA DA DESPES A

TOTAL
Fonte: FINCON 

A título de ilustração, foi efetuado um comparativo das despesas realizadas na Atividade 2013 – Publicidade 
e Propaganda, de 1997 a 2003, lembrando que os valores de 2003 foram mantidos fixos, atualizando-se os 
anos anteriores com base no IPCA-E médio do período. 

ANO R$
1997 25.308.452,26
1998 5.655.892,07
1999 24.678.165,30
2000 16.286.267,50
2001 922.622,23
2002 2.955.034,68
2003 9.324.259,58  
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Pode-se notar que, em 2001, os gastos com a atividade 2013 - “Publicidade e Propaganda” diminuíram 
significativamente, apresentando uma despesa 20 vezes inferior ao exercício anterior, apresentando, 
porém, acréscimos sucessivos em 2002 e 2003. 

888...888   FUNÇÃO 28 – ENCARGOS ESPECIAIS 

A função “Encargos Especiais” engloba, de acordo com o disposto no art. 1º, §2º da Portaria MOG nº 42/99, 
as despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo 
produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, 
uma agregação neutra. 

O quadro, a seguir, demonstra o total dos gastos com Encargos Especiais por projetos, atividades e 
operações especiais, comparando sua realização com a dotação atualizada, onde nota que apenas 9,96% 
dos gastos referentes a dívida renegociada foram realizados, fato que será detalhado no subitem 12.2.3. 

Já o gráfico subseqüente, apresenta o percentual de cada projeto/atividade/operação especial em relação a 
despesa total realizada. 
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DOT. ATUALIZ . (A) DESP. EM P. (B) % (A /B)
5024 Encargos  da Div ida Renegoc iada 352.708.491,00     352.693.753,39 100,00%
5028 Encargos  da Div ida Ex terna 43.708.454,00       43.692.802,14   99,96%
5029 Div ida Ex terna 32.769.940,00       32.750.542,23   99,94%
5023 Precatorios  Judic iais  - Tribunal de Jus tica do Erj 5.206.927,00         5.170.498,17     99,30%
5026 Encargos  da Div ida Interna 32.820.309,00       32.539.062,83   99,14%
2004 Programa de Formacao do Patrimonio do Serv idor Publico - Pasep 32.488.600,00 32.123.441,49 98,88%
5027 Div ida Interna 61.104.639,00       60.131.875,14   98,41%
5022 Precatorios  Judic iais  - Tribunal Regional do Trabalho da 1A  Regiao 240.438,00            206.645,95        85,95%
5025 Div ida Renegoc iada 1.085.551.280,00  108.080.568,62 9,96%
2234 Trans f erenc ias  a Uniao - Lei N. 9503/97 6.000,00                -                     0,00%

1.646.605.078,00  667.389.189,96 40,53%

PROJETO/ATIV IDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

TOTAL  
Fonte: FINCON 
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888...999   FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA 

Com dispêndio total de R$ 233.391.825,15 e participação de 3,23% nos gastos totais posicionou-se em 7º 
lugar no consumo de recursos, ficando 2,31% abaixo do fixado, R$ 238.919.379,00. 

A seguir, são destacadas as despesas da Função Legislativa por Subfunção, com respectivos percentuais 
em relação ao total da despesa realizada na Função, ressalte-se que não foram considerados os gastos 
realizados na Subfunção Previdência do Regime Estatutário em virtude da recomendação nº 40 efetuada 
por este Tribunal no Parecer Prévio relativo às Contas de 2002: 

SUBFUNÇÃO R$ %
A ÇÃO LE GIS LATIV A 172.348.203,61 73,85%
CONTROLE EXTERNO 61.043.621,54 26,15%

TOTAL 233.391.825,15 100,00%  
Fonte: FINCON 

As despesas da Função Legislativa por atividade encontram-se evidenciadas a seguir, com respectivos 
percentuais em relação ao total da despesa realizada na Função, ressalte-se que não foram considerados 
R$ 41.831.379,09 relativos aos gastos realizados na Atividade Servidores Inativos da CMRJ e 
R$ 10.952.421,68 relativos aos gastos realizados na Atividade Servidores Inativos do TCMRJ em virtude da 
recomendação nº 40 efetuada por este Tribunal no Parecer Prévio relativo às Contas de 2002. 

R$ %
2033 Processamento Legis lativo 172.348.203,61 73,85%
2051 Fiscalizacao e Controle de Recursos  Publicos  do Munic ipio do Rio de Janeiro 61.043.621,54 26,15%
2810 V is ita de A lunos  da Rede Munic ipal ao Poder Legis lativo 0,00 0,00%

233.391.825,15 100,00%TOTAL

ATIV IDADE

 
Fonte: FINCON 
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888...111000   FUNÇÃO 16 – HABITAÇÃO 

Com dispêndio total de R$ 174.916.806,88 e participação de 2,42% nos gastos totais posicionou-se em 8º 
lugar no consumo de recursos. Com previsão final de R$ 216.507.659,25, sua realização ficou 19,20% 
inferior à previsão. 

No próximo quadro, são destacadas as despesas da Função Habitação por Subfunção, com respectivos 
percentuais em relação ao total da despesa realizada nesta Função. 

SUBFUNÇÃO R$ %
In fra -Es tru tu ra  U rbana 161.951.194 ,82 92,59%
H abitação  U rbana 9.155.854 ,52 5,23%
Adm in is tração  Gera l 3 .798.937 ,54 2,17%
Form ação  de  R ecurs os  H um anos 10.820 ,00 0,01%

TOTAL 174.916.806 ,88 100,00%  
      Fonte: FINCON 
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Gastos por projetos e atividades da Função Habitação: 
R$

1510 Proap Rio/Bid Ii -  Smh 110.744.846,00
1215 Programa Favela-Bairro 17.508.470,77
1168 Programa Bairr inho - Urbaniz acao de Pequenas  Favelas 13.972.107,91
2505 Prov is ao de Gas tos  com Pes soal 8.705.242,18
2253 Recuperacao da Qualidade A mbiental e Urbaniz acao Em A reas  de Baixa Renda 6.113.572,70
2582 Programa Morar Sem Risc o 5.088.354,53
1217 Programa de Regularizac ao de Loteamentos 4.906.955,26
2002 A poio A dminis trativ o 3.743.587,49
2497 Manutenc ao e Conserv acao 2.540.366,61
1047 Programa Novas  A lternativas  Habitac ionais 873.875,12
1036 Programa Morar Carioc a 628.308,80
2108 Programa de Educ acao Sanitar ia 50.000,00
1220 Programa de Regularizac ao Fundiaria e Titulacao 24.949,46
2014 Capac itac ao de Recursos  Humanos 10.820,00
2119 Programa de A cao Emergenc ial 5.350,05
1252 Projeto Multissetorial da Mare - Smh 0,00
1505 Projeto Habitat Bras il 0,00
1614 Complementaç ão do Programa Favela Bairro Na Comunidade do Dendê - Ilha do Gov ernador 0,00
1643 Implantação do Programa Bairrinho Na Comunidade V ila Cambuc i, Cidade A lta  -  Cordov il 0,00
2498 Pos to de Orientacao Urbanis tica e Soc ial 0,00

205.155.226,06TOTAL

PROJETO/AT IV IDADE

 
Fonte: FINCON 
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888...111000...111   PROJETO 1168 – PROGRAMA BAIRRINHO 
Tem como objetivo viabilizar as ações do programa Favela Bairro em comunidades de 100 a 500 domicílios 
através da execução de obras procurando melhorar a qualidade de vida da população urbana de baixa 
renda, aumentando a disponibilidade dos serviços urbanos e sociais. 

A seguir, é demonstrada a evolução dos gastos com o Programa Bairrinho, de 1999 a 2003, alertando que 
os dados referentes a 1999 a 2002 foram corrigidos pelo IPCA-E médio do período, mantendo-se o valor de 
2003 constante. 

 ANO  R$ 
1999 2.871.523,06
2000 5.282.993,36
2001 8.011.423,68
2002 14.443.869,62
2003 13.972.107,91  
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Verificou-se um significativo aumento dos gastos neste Projeto no ano de 2002 e uma ligeira queda em 
2003. 
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888...111000...222   PROJETO 1215 – PROGRAMA FAVELA-BAIRRO 
Iniciado em 1995, o Programa Favela Bairro tem como proposta obras de serviços públicos essenciais 
(água, esgoto, pavimentação, drenagem e contenção de encostas); a convivência comunitária nos espaços 
públicos e equipamentos criados (creches, praças, quadras de esportes); atendimento à criança em idade 
pré-escolar; organização de núcleos comerciais, possibilitando a inserção dos moradores no mercado 
formal de trabalho; e, principalmente, a integração do morro à cidade. 

A seguir, é demonstrada a evolução dos gastos com o Programa Favela-Bairro, de 1999 a 2003, alertando 
que os dados referentes a 1999 a 2002 foram corrigidos pelo IPCA-E médio do período, mantendo-se o 
valor de 2003 constante. 

 ANO  R$ 
1999 10.116.144,58
2000 23.708.832,74
2001 13.183.960,33
2002 12.354.886,06
2003 17.508.470,77  
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888...111111   FUNÇÃO 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Com dispêndio total de R$ 122.223.112,43 e participação de 1,69% nos gastos totais posicionou-se em 9º 
lugar no consumo de recursos, tendo como previsão atualizada R$ 169.973.774,09, ficando, desta forma, 
sua realização 28,09% abaixo da previsão. 

A seguir, são destacadas as despesas da Função Assistência Social por Subfunção, com respectivos 
percentuais em relação ao total da despesa realizada na Função. 

SUBFUNÇÃO R$ %
A ss is tênc ia Comunitária 66.734.398,50 54,60%
A limentaç ão e Nutr ição 19.918.627,85 16,30%
A ss is tênc ia a Crianç a e ao A doles cente 18.908.125,31 15,47%
A ss is tênc ia ao Portador de Def ic iênc ia 5.647.446,59 4,62%
A ss is tênc ia ao Idoso 5.626.304,72 4,60%
A dminis tração Geral 5.363.398,46 4,39%
Formação de Recurs os  Humanos 24.811,00 0,02%
Educação Infantil 0,00 0,00%

TOTAL 122.223.112,43 100,00%  
Fonte: FINCON 
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Os gastos por projetos, atividades e operações especiais da Função Assistência Social ocorreram da 
seguinte forma: 

R$
2505 Prov isao de Gas tos  com Pessoal 19.850.745,42
2093 Programa Bolsa A limentar 12.727.681,09
2120 Programa de A ss is tenc ia Soc ial para Populacao de Rua 9.428.586,26
2486 Programa de A ss is tenc ia Soc ial para a Inf anc ia e A dolencenc ia 8.768.137,14
1007 Proap Ii -  A tencao a Cr iancas  e A dolescentes 8.747.890,52
2273 A tendimento Nutric ional aos  Programas  Soc iais 7.190.946,76
2050 Programa de A ss is tenc ia Soc ial para Jovens  e A dultos 5.727.042,77
2274 Programa de A ss is tenc ia Soc ial para Idosos 5.626.304,72
2045 Inf ra-Es trutura e Manutencao das  Cr'S, Cemas is  e Programas  Soc iais 4.509.673,93
2250 Pessoal dos  Cemas is  de Pequeno, Medio e Grande Porte 4.309.491,84
4538 A plicacao de Recursos  e Convenios 3.943.186,30
4514 Benef ic ios  a Segurados /Dependentes 3.817.343,36
2581 Capac itacao, A ssessoria e Protecao Espec ial No A tendimento a Crianca e ao A dolescente 3.561.435,89
2043 Programa de A ss is tenc ia Soc ial -  Fortalec imento Ins tituc ional 3.485.546,78
2488 Programa de A ss is tenc ia Soc ial para Pessoas  Portadoras  de Def ic ienc ia 3.309.326,82
4572 Programas  Espec iais  para o Desenvolv imento Soc ial 3.275.163,02
4582 Pessoal Proprio a Dispos icao de Outros  Orgaos 2.743.315,27
4125 Descentralizacao de A tiv idades  de A tendimento a Crianca e de Reabilitacao 1.749.380,80
2048 Programas  Espec iais  de A ss is tenc ia Soc ial 1.585.449,39
3027 Cons trucao, Ref orma e A mpliacao de Unidades  de Desenvolv imento Soc ial 1.165.578,11
2487 Programa de A ss is tenc ia Soc ial para Familias 1.150.831,27
2002 A poio A dminis trativo 1.098.211,92
4033 Prov isao de Gas tos  com Pessoal -  Indiretas 1.077.156,26
2259 Pessoal dos  Cemas is  Creches 948.571,38
2047 Manutencao Predial - Cemas is  e Cr'S 778.292,89
2248 A tiv idades  do Conselho Tutelar de Def esa dos  Direitos  da Cr ianca e do A dolescente 757.309,87
4052 A poio A dminis trativo -  Indiretas 447.843,18
4006 Inc lusao No Mercado de Trabalho da Pessoa Portadora de Def ic ienc ia 113.684,74
2578 A tiv idades  do Conselho Munic ipal de A ss is tenc ia Soc ial 80.979,09
2247 A tiv idades  do Conselho Mun.Dos  Direitos  da Crianca e A dolescente 74.199,64
2579 A tiv idades  do Conselho Munic ipal de Def esa dos  Direitos  da Pessoa Portadora de Def ic ienc ia 60.943,00
2580 A tiv idades  do Conselho Munic ipal de Def esa dos  Direitos  dos  Negros 53.052,00
2818 Subvenção Soc ial ao Ins tituto Presbiteriano Á lvaro Reis  de A ss is tênc ia a Cr iança e ao A dolescente-Impar 20.000,00
5035 Subvenção Soc ial a A ssoc iação Benef icente Cr is tã-A bc 15.000,00
4569 Capac itacao de Recursos  Humanos  - Indiretas 13.901,00
2014 Capac itacao de Recursos  Humanos 10.910,00

122.223.112,43TOTAL

PROJET O/ATIV IDADE

Fonte: FINCON 
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888...111111...111   SUBFUNÇÕES 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE, 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA E 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 

A seguir é apresentado um comparativo entre os gastos realizados nessas três subfunções nos exercícios 
de 2002 e 2003, alertando que os dados referentes a 2002 foram corrigidos pelo IPCA-E médio do período, 
mantendo-se o valor de 2003 constante. 

S UBFUNÇÃO 2002 2003
A ss is tênc ia a Criança e ao A dolescente 18.305.028,95 18.908.125,31
A ss is tênc ia ao P ortador de Defic iênc ia 7.385.329,41 5.647.446,59
A ss is tênc ia ao Idoso 4.720.069,21 5.626.304,72  

Fonte: FINCON 
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888...111111...222   ATIVIDADE 2093 - PROGRAMA BOLSA ALIMENTAR 
Tem como finalidade promover a inserção e a manutenção de crianças e adolescentes nas escolas da rede 
pública municipal e a inserção de crianças em famílias substitutas ou na própria família, mediante a 
concessão de cestas básicas. 

A seguir, é demonstrada a evolução dos gastos com este Programa, de 1999 a 2003, alertando que os 
dados referentes a 1999 a 2002 foram corrigidos pelo IPCA-E médio do período, mantendo-se o valor de 
2003 constante. 

 ANO  R$ 
1999 5.501.550,52
2000 5.129.532,68
2001 4.703.652,31
2002 12.808.629,82
2003 12.727.681,09  
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Nota-se, em 2003, que as despesas realizadas no Programa Bolsa Alimentar se mantiveram no mesmo 
patamar do exercício anterior. 

888...111222   FUNÇÃO 27 – DESPORTO E LAZER 

Com dispêndio total de R$ 121.932.074,44 e participação de 1,69% nos gastos totais posicionou-se em 10º 
lugar no consumo de recursos, tendo como previsão atualizada R$ 173.078.305,00, ficando, desta forma, 
sua realização 29,55% abaixo da previsão. 

As despesas da Função Desporto e Lazer por Subfunção, com respectivos percentuais em relação ao total 
da despesa realizada nesta Função, ocorreram da seguinte forma. 

SUBFUNÇÃO R$ %
D es porto  C om unitá rio 79 .943.887,91 65,56%
D es porto  de R endim ento 37 .683.313,17 30,91%
Adm in is tração  Gera l 2 .394.654,42 1,96%
Lazer 1 .910.218,94 1,57%

TOTAL 121 .932.074,44 100 ,00%  
Fonte: FINCON 
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A seguir, são destacados os gastos por projetos, atividades e operações especiais da Função Desporto e 
Lazer: 

R$
1409 Construcao de Unidades Esportivas e de Lazer 27.738.503,63
1600 Jogos Pan-Americanos de 2007 23.613.566,94
2558 Manutencao e Funcionamento de Unidades Esportivas 22.560.000,44
3001 Desenvolvimento de Nucleos Esportivos, Culturais e de Lazer 11.607.991,73
2031 Eventos e Projetos Esportivos de Rendimento 11.363.320,00
2559 Promocao do Esporte e do Lazer 8.001.858,13
2600 Eventos Esportivos e Olimpicos 2.349.998,80
2505 Provisao de Gastos com Pessoal 2.208.027,38
4010 Manutencao do Cemppd e Polos Auxiliares 1.898.950,63
4012 Integracao Social Atraves do Esporte e Lazer 1.599.360,76
4033 Provisao de Gastos com Pessoal - Indiretas 1.448.902,72
4008 Intercambio Esportivo 1.427.123,00
4052 Apoio Administrativo - Indiretas 1.276.776,56
2002 Apoio Administrativo 1.117.877,86
2589 Convenios para Promocao do Esporte e do Lazer 974.800,00
2815 Apoio para Viabilizar Eventos e Competições, Visando aos Jogos Pan-Americanos de 2007 453.466,48
3003 Equipamentos Esportivos nas Areas Publicas 377.666,95
2786 Apoio para a Viabilização de Eventos Visando Os Jogos Panamericanos de 2007 275.503,21
4011 Integracao do Deficiente a Sociedade 257.350,00
1703 Reformar a Ciclovia, As Pistas e Áreas  de Exercícios No Entorno do Estádio Mário Filho No Bairro do Maracanã Ix Ra Ap 2.2 250.886,18
2557 Fornecimento de Bolsa-Esporte, Conforme Decreto N. 19575/01 181.140,00
2813 Eventos Esportivos Realizados Pelo Rio de Janeiro Windsurf Club 108.700,00
2816 Eventos Esportivos Realizados Pela Federação de Bodyboard do Estado do Rio de Janeiro 100.000,00
2834 Apoio Às Atividades da Liga Desportiva da Zona Oeste e Santa Cruz 100.000,00
4324 Ginástica nas Praças - El 7453 99.999,90
2754 Implantacao do Programa Esporte Comunidade, Lei 3284/01 - El Na Ldo/2003 90.000,00
3267 Participação da Equipe da Ginástica Rítmica Desportiva do América F.C. No Xii Gym Na Estrada Mundial Em Lisboa /2003 - El 4956 84.915,00
2801 Reserva de Verba para Treinamento de Atletas para Participarem dos Jogos Panamericanos. 80.924,22
2812 Eventos Esportivos Realizados Pela Associação Carioca de Kitesurf - Ack 80.000,00
2814 Eventos Esportivos Realizados Pela Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro - Feserj 80.000,00
4582 Pessoal Proprio a Disposicao de Outros Orgaos 64.491,92
4112 Dia do Porteiro, Lei 2826/99 - El Na Ldo 2003 30.000,00
2782 Comemoração do Aniversário de Ramos, com a Orquestra Tabajara, No Valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) 15.000,00
2781 Orquestra Tabajara para o Mês de Outubro, para a Comemor. do Aniv. de Ramos no valor de R$ 15.000,00 14.972,00

121.932.074,44TOTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

Fonte: FINCON 
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999...   DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS 
As despesas, por fonte de recurso, foram assim realizadas: 

Fonte  de  Re curso Despesa Realizada
Ordinários  não V inculados 4.644.498.631,67R$   
P res tação de Serviços  M édicos 723.990.754,06         
FUNDEF 642.566.161,28         
Contribuição para S eguridade Soc ial 364.741.385,91         
Ordinário não V inculados  - Contribuições  para a Seguridade Soc ial 271.311.760,92         
Receita P rópria de Autarquias , Fundações  e Em presas 212.410.361,52         
Operações  de Credito Contratuais  Realizadas 98.853.099,50           
Ordinários  não V inculados  - Contrapart ida de Operações  de Credito 55.253.807,60           
M ultas  Por Infração A  Legis lação do Trans ito 52.216.518,32           
Royalt ies  do Petróleo 48.429.772,23           
Retorno de Emprés tim os  Concedidos  a Servidores 30.912.100,07           
Trans ferênc ia do Governo Federal para M erenda Escolar 19.514.259,18           
Trans ferênc ia do Fundo Nac ional e Es tadual de Ass is tênc ia Soc ial 15.660.398,08           
Outras 12.351.177,92           
Convênios 12.084.854,91           
Honorários  Advocatíc ios 5.504.493,91             
Contrapartida - Regularização de Obras 4.293.857,14             
P rogram a Dinheiro Direto na Escola - Trans ferênc ia do Governo 
Federal para Educação

4.268.473,13             

Contrapartida - Operações  Interligadas 3.405.101,92             
Licenc iam ento de Grupamento de Edificações 2.316.576,21             
Retorno de Emprés tim os  Concedidos  a Ins tituições 1.308.665,25             
M ultas  por Infração a Legis lação do Meio Am biente 137.341,43                
Total Global 7.226.029.552,16R$   
Fonte : FINCON  

Abaixo, a distribuição gráfica das principais Despesas por fontes de recurso: 
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999...111   ROYALTIES DO PETRÓLEO  

O Decreto nº 22810 de 14/04/2003, que trata da destinação dos recursos de compensação financeira pela 
exploração do petróleo, recebidos pelo município do Rio de Janeiro (Royalties), dispõe que tais recursos 
serão aplicados na preservação do meio ambiente, em especial no saneamento das comunidades de baixa 
renda e que o Fundo de Conservação Ambiental receberá, no mínimo, 60% (sessenta por cento) desses 
créditos. 

O artigo 2º desse Decreto diz que o superávit financeiro, apurado em balanço e/ou excesso de arrecadação 
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referentes aos recursos provenientes dos royalties do petróleo, poderão ser aplicados em obras de 
saneamento e de expansão, qualificação e conservação da infra-estrutura urbana. 

As despesas com os recursos dos royalties do petróleo – Fonte 141 foram realizadas por projeto e 
atividade, da seguinte forma: 

P rojeto / A tividade Des pesa Realizada
P rojeto de Recuperacao e E ducac ao A m biental 14.378.055,55R$   
P rotecao e Res tauracao de E coss is tem as  Naturais 7.886.204,55         
M acro Intervencoes  de Infra-E s trutura, Drenagem , Urbanizac ao e Reurbaniz acao 7.793.420,63         
Intervencoes  Fis icas  de Rec uperacao e P rotec ao A m biental 2.928.513,90         

 M anutencao do S is tem a de M eso e M acrodrenagem  das  B ac ias  Hidrograficas  2.850.319,62         
 Rec uperacao da Qualidade A m biental e Urbaniz acao E m  A reas  de B aixa Renda 2.500.000,00         
 Im plantacao do S is tem a de M eso e M ac rodrenagem  das  B ac ias  Hidrografic as  1.834.885,80         
 M onitoram ento e A valiacao da Qualidade A m biental 1.692.395,74         
 F iscalizac ao e Licenc iam ento A m biental 1.622.038,44         
 M anutencao e Conservac ao 1.564.356,00         
 P rogram a Favela-B airro 881.238,00            
 P rogram a M orar S em  Ris co 704.728,00            
 P rogram a P ro-S aneam ento 621.706,71            
 E laboracao, Im plantac ao e Conservacao do S is tem a Cic loviario 335.823,60            
 P rogram a B airrinho - Urbanizac ao de Pequenas  Favelas  317.135,89            
 Obras  de Urbanizacao E m  Com unidades  Carentes  - Rio Com unidade 214.988,53            
 M anutencao e Operac ao do S is tem a de E sgoto S anitario 140.867,03            
 Im plem entacao de Tecnologias  e P rojetos  A m bientalm ente Inovadores  97.070,22             
 P lanejam ento e E ducac ao A m biental 63.666,02             
 P rom ocao da P rotec ao de A reas  Naturais  2.358,00               
Total Global 48.429.772,23       

 Fonte: FINCON  

999...222   FUNDEF 

Foram essas as despesas realizadas com os recursos do FUNDEF – Fonte 142, por subfunção e por 
projeto e atividade: 

Sub-função Projeto / A tividade Despesa Realizada
E ns ino Fundam ental

 Pessoal das  Cre's  - Ens ino Fundam ental 493.429.760,30
 M anutencao e Revitalizacao das  Uuee 61.262.888,96
 Obras  e Equipam entos  para Rede de E ns ino 36.160.775,83
 Descentralizacao e Ges tao Partic ipativa 13.704.630,60
 Execucao das  A coes  Educac ionais  8.673.333,25
 P rovisao de Gas tos  com  Pessoal 5.609.000,92
 A tividades  Culturais  a Cargo da Sm e 1.540.713,00
 Revitalizacao das  S alas  de Leitura 1.425.492,59
 M anutencao do M obiliario E scolar e Locacao de Im oveis  892.722,58
 Revitalizacao da P olit ica E ducac ional 707.575,10
 Avaliacao do Desem penho 538.148,42
 M anutencao da "Casa dos  P razeres "  178.891,19
 Am pliacao das  Unidades  de E x tensao 107.752,13
 M anutencao do Centro de Referenc ia da E ducacao 21.380,30
 Dim ensao E tica Na E scola 0,00

E ns ino Fundam ental Total 624.253.065,17     
E ducação E spec ial

 Pessoal das  Cre'S  - E ducacao Espec ial 11.998.243,26
 A tividades  do Ins tituto Helena Ant ipoff 129.607,30
 Im plantacao de Polos  de A tendim entos  Espec iais  47.646,50

E ducação E spec ial Total 12.175.497,06       
Tecnologia da Inform ação

 Desenvolvim ento da Inform atica Educativa 4.558.530,14
 Inform at izacao da Rede M unic ipal de Ens ino 799.514,16

Tecnologia da Inform ação Total 5.358.044,30         
Form ação de Recursos  Hum anos

 Capac itacao P edagogica, Tecnico-A dm inis t rativa e Gerenc ial 779.554,75
Form ação de Recursos  Hum anos  Total 779.554,75            
Total G lobal 642.566.161,28     

 Fonte: FINCON  

O FUNDEF é abordado com mais detalhes no subitem  4.2 deste relatório. 
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999...333   PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 

Implantado em 1995, o Programa “Dinheiro Direto na Escola” é uma ação do Ministério da Educação 
executada pelo FNDE8, que consiste no repasse de recursos diretamente às escolas estaduais, do Distrito 
Federal e municipais do Ensino Fundamental, com mais de 20 alunos matriculados, além de escolas de 
Educação Especial mantidas por Organizações Não-Governamentais (ONGs), desde que registradas no 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. 

O valor transferido a cada escola é determinado com base no número de alunos matriculados no Ensino 
Fundamental e na Educação Especial, em cada estabelecimento de ensino, de acordo com algumas 
tabelas. 

Assim como no exercício anterior, todas as despesas realizadas com os referidos recursos – Fonte 114 
foram com a Atividade “Descentralização e Gestão Participativa”: 

Sub-função P rojeto / A tividade Despesa Realizada
E nsino Fundam ental

 Descentralizacao e Ges tao 
P artic ipativa 

4.268.473,13

Total G lobal 4.268.473,13         
 Fonte: FINCON  

Abaixo, observa-se a variação da Despesa Realizada com os recursos do Programa Dinheiro Direto da 
Escola, demonstrando uma diminuição, em termos reais (pelo IPCA-E médio anual) na aplicação entre os 
exercícios de 2002 e 2003. 

20032002

4.861.607,25

4.268.473,13

 

999...444   TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A 
MERENDA 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - também conhecido como 'Merenda Escolar' - é o mais 
antigo programa social do Governo Federal na área da Educação, tendo sido criado em 1954. 

A partir de 1999, promoveu-se a ampla redefinição de funções e responsabilidades entre órgãos envolvidos 
no programa. A descentralização significou a transferência da execução do PNAE do nível federal para os 
                                                      
8 FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Autarquia do Ministério da Educação, é responsável por captar e distribuir recursos 

financeiros a vários programas e projetos do Ensino Fundamental. 
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níveis estadual, distrital e municipal. Estes passaram a receber os recursos diretamente do FNDE para a 
execução do programa, passando a ser denominadas Entidades Executoras. 

De acordo com o estabelecido no § 5º do art. 1º da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 
2001, esses recursos destinam-se, exclusivamente, à aquisição de gêneros alimentícios. 

De acordo com o quadro a seguir, verifica-se que foram realizadas despesas no valor total de 
R$ 19.514.259,18 de merenda escolar com recursos do PNAE – Fonte 115, incluindo R$ 234.866,14 
destinados a entidades filantrópicas, nos termos do § 2º do art. 1º da citada Medida Provisória. 

Deve-se frisar, que os valores, em termos reais pelo IPCA-E médio anual, sofreram variações de 105,19 % 
no caso das Entidades Filantrópicas e -17,52 % no caso da Merenda Escolar, ambos com relação ao 
exercício de 2002. 

S ub-função P rojeto /  A tividade Despesa Realizada
A lim entação e Nutrição

M erenda E scolar 19.279.393,04
A lim entação e Nutrição Total 19.279.393,04       
E ns ino Fundam ental

E ntidades  F ilantropicas  - P rogram a Nac ional de A lim entacao - Fnde 234.866,14
E ns ino Fundam ental Total 234.866,14            
Total G lobal 19.514.259,18       

 Fonte: FINCON  

999...555   MULTAS DE TRÂNSITO 

A seguir, são apresentadas as despesas realizadas com os recursos das multas de trânsito – Fonte 109, 
por Projetos e Atividades. 

Sub-função Projeto /  A t ividade Des pesa Realiz ada
 Serviç os  Urbanos 

 P rovis ao de Gas tos  c om  Pes soal - Indiretas  12.782.709,21
 Operacao, M anutenc ao e Cons ervacao das  V ias  Es pec iais  10.434.875,28
 P rovis ao de Gas tos  c om  Pes soal 3.521.700,75
 Educ ac ao e Seguranca para o Trans ito 105.000,00
 P esquis as  de Dados  50.000,00
 Suporte aos  S ervic os  de Operacao e F is calizacao do Trans ito 0,00
 Regulam entac ao, F is calizacao e Orientac ao do Trans ito 0,00
 S is tem as  de M onitoram ento dos  E ix os  V iarios  0,00

 Serviç os  Urbanos Total 26.894.285,24       
 Infra-E s trutura Urbana 

 M anutencao dos  Cta'S  - Controle de Trafego Por A rea 7.418.416,93
 M anutencao de S inaliz ac ao Grafica 1.129.579,20
 Im plantacao de S inalizacao Sem aforica e de S is tem as  
Aux iliares  de Controle de Trafego 1.105.530,07

 Infra-E s trutura Urbana Total 9.653.526,20         
 Polic iam ento 

 P rovis ao de Gas tos  c om  Pes soal - Indiretas  9.212.699,16
 Adm inis traç ão Geral 

 Apoio Adm inis trat ivo - Indiretas  2.455.400,19
 Apoio Adm inis trat ivo 1.053.373,81
 A tividades de Suporte aos  Servicos  de Orientacao do Trans ito 998.182,87
 Restituicao de M ultas  de Trans ito 422.924,35
 Despes as  c om  A rrecadacao M unic ipal 585,79

 Adm inis traç ão Geral Total 4.930.467,01         
 Normatiz aç ão e F isc aliz aç ão 

 F is calizacao E letronica Em  V ias  Publicas  971.047,50
 Des envolvim ento Tecnológic o e 
Engenharia 

 P rojetos  Espec iais  de Trans ito e Transportes  329.493,21
 Outros  Enc argos  E spec iais  

 Sentencas  Judic iais  e P rec atorios  150.000,00
 Form ação de Rec ursos  
Hum anos 

 Capac itac ao de Recurs os  Hum anos  - Indiretas  75.000,00
 Total Global 52.216.518,32       
 Fonte: FINCON  

O Código Nacional de Trânsito, no artigo 320, expõe que: 

“A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em 
sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.” 

Assim como no exercício anterior, após consulta detalhada no Sistema FINCON, foram verificados 



Processo:      40/002.032/2004
Data:                        12/04/2004
Fls.: 402              Rubrica:  

          TTTCCCMMMRRRJJJ///SSSCCCEEE///CCCAAADDD   –––   CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAADDDOOORRRIIIAAA   DDDEEE   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRIIIAAA   EEE   DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO  

Prestação de Contas de Gestão 2003 

empenhos, liquidações e contratos celebrados com fonte 109 que não se enquadram nos casos expostos 
no referido artigo, tais como: 

 Serviços de limpeza; 

 Sentenças Judiciais de ações diversas 

 Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada nas dependências da CET RIO; 

 Seguro de vida e acidente pessoais para funcionários e estagiários; 

999...666   MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE 

O Decreto nº 13.377 de 18/11/1994, que regulamenta o Fundo de Conservação Ambiental, dispõe quais são 
as receitas (art. 3º), bem como de que forma serão aplicados os recursos recebidos pelo Fundo (art. 4º).  

Os recursos das multas à legislação do meio ambiente – Fonte 144 foram gastos no Projeto de 
Recuperação e Educação Ambiental, no total de R$ 137.341,43. 

Sub-função Projeto / A tividade Despesa Realizada
Preservação e Conservação Am biental

 Projeto de Recuperacao e Educacao 
Am biental 

137.341,43

Total Global 137.341,43            
 Fonte: FINCON  

Abaixo, observa-se a variação da Despesa Realizada com os recursos no Projeto de Recuperação e 
Educação Ambiental, demonstrando uma diminuição, em termos reais (pelo IPCA-E médio anual) na 
aplicação entre os exercícios de 2002 e 2003. 

2002 2003

367.068,55

137.341,43

 

Cabe, contudo, deixar claro que a queda da aplicação refere-se apenas aos recursos com fonte em Multas 
por infração à Legislação Ambiental, já que o referido Projeto também recebe recursos dos Royalties do 
Petróleo.  
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999...777   RETORNO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES 

A Lei nº 3.344 de 28/12/2001, que disciplina o Regime Próprio de Previdência e Assistência dos Servidores 
Públicos do Município do Rio de Janeiro, dispõe no art. 26, inciso II: 

“São receitas do Previ-Rio: 

II- amortizações de empréstimos concedidos;” 

No quadro abaixo, estão dispostos os gastos realizados por natureza da despesa com a fonte de recursos 
269, na qual a totalidade dos gastos originários das amortizações dos empréstimos concedidos pela PREVI-
RIO foi utilizada em novos financiamentos imobiliários a servidores municipais. Ressalte-se ainda, que o 
percentual de realização, em que pese o fato de ser ainda de 65%, supera os 12,31% observados no 
exercício passado. 

Natureza de Despesa Item de Natureza de Despesa Despesa Realizada

Aquis ição de Títulos  de Crédito 0,00

Concessão de Emprés tim os  e Financiamentos Inc lus ive bolsas de es tudos  reembolsáveis. 0,00
Financ iamentos Imobiliários  a Servidores . 30.912.100,07

Total Global 30.912.100,07       
 Fonte: FINCON 

Concessão de Empréstimos e Financ iam entos  Inc lus ive bolsas  de estudos reembolsáveis .

Aquis ição de Títulos de Crédito
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111000...   LIMITES LEGAIS 

111000...111   MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

O artigo 212, da Constituição Federal, obriga os Municípios a aplicarem, na manutenção e desenvolvimento 
de ensino, um mínimo de 25% de sua Receita de Impostos, inclusive as provenientes de Transferências. 

Muito embora o demonstrativo das Receitas e Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 
não esteja previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, sua publicação juntamente com o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária está prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Esta Corte de Contas tem manifestado seu entendimento sobre parcelas que devem ou não ser 
consideradas na base de cálculo do percentual de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, 
na análise das Prestações de Contas de Exercícios anteriores, como segue: 

111000...111...111   Sanções Sobre Impostos e Sobre a Dívida Ativa de Impostos 
Conforme dispõe o art.113 do Código Tributário Nacional, observa-se que a intenção foi posicionar as 
sanções no mesmo patamar de obrigatoriedade conferida aos tributos, tratando-os de forma associada, 
motivo pelo qual entende-se devida a incorporação desses valores à base de cálculo ora em análise. 

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de 
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 

§2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas 
ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação 
principal relativamente a penalidade pecuniária”. 

Uma parcela de arrecadação de dívida ativa (principal e acessórios) tem origem nos impostos e compõe a 
base de cálculo do percentual de aplicação em MDE, logo, os valores arrecadados, relativos às multas, 
juros e correção monetária sobre estas parcelas, devem ter o mesmo tratamento. 

Esta Corte recomendou, na análise da Prestação de Contas do Prefeito de 2002, a inclusão da arrecadação 
dos impostos inscritos em dívida ativa, considerando-se principal e acessórios, o que não foi cumprido, visto 
que na Prestação de Contas de Gestão do exercício em análise novamente não foram consideradas estas 
receitas na base de cálculo, no valor de R$97.409.486,99, tanto no Demonstrativo baseado na Lei 
Orçamentária Anual, quanto no baseado na Portaria n 517, de 14/10/2002, da Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

111000...111...222   Despesas Liquidadas 
Tecnicamente, o cômputo de despesas liquidadas visa eliminar possíveis distorções nos cálculos, 
resultantes da possibilidade de saldos de empenhos estimativos ou globais, sem perder de vista que a fase 
da liquidação é a que representa o reconhecimento da efetiva prestação dos serviços ou entrega do bem, 
tendo gerado efetivos benefícios para a população. Igual entendimento já se encontra expresso nas 
Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, onde o modelo apresentado para cálculo da aplicação na 
manutenção e desenvolvimento do ensino evidencia as despesas liquidadas. 
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111000...111...333   Gasto com Inativos 
A inclusão dos gastos com inativos como componente das aplicações em Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino, não é amparada pelo artigo 70 da Lei Federal nº 9.394/96, apesar do Município do Rio de 
Janeiro assim proceder.  

A Lei nº 9394, de 23/12/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 71, 
inciso VI, determina que “não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas 
realizadas com pessoal, docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em 
atividade alheia a manutenção e desenvolvimento do ensino”.  

Este fato foi objeto de recomendação desta Corte de Contas, quando do exame da Prestação de Contas do 
Prefeito do exercício de 2000, cujo relator foi o Exmo Sr. Conselheiro Relator Sérgio Cabral, como segue: 

“1 - que na elaboração da futura Lei Orçamentária sejam desconsideradas as “despesas com 
inativos” nos gastos de manutenção e desenvolvimento do ensino, computando-se apenas aqueles 
permitidos pelo art. 70, da Lei Federal nº 9.394/96, alertando que já no exercício de 2002 o gasto 
com inativos seja excluído do cálculo do limite legal;” 

Esta Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento constatou que a recomendação não foi cumprida, pois 
nos Anexos da Lei nº 3341 de 28/12/2001 - Orçamento 2002, essas despesas continuaram  sendo 
computadas no cálculo do referido limite. 

O exercício em análise não foi diferente, os gastos com inativos foram incluídos em anexo a  Lei nº 3.485, 
de 26/12/02, como aplicação em MDE e na Prestação de Contas do Prefeito de 2003, tanto no quadro 
elaborado com base na Lei Orçamentária, quanto no quadro elaborado com base na Portaria nº 517, de 
14/10/02, da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Logo, as despesas com inativos da educação, no valor de R$ 422.718.456,45, não devem ser consideradas 
para cumprimento do limite mínimo constitucional. 

111000...111...444   Despesas de Exercícios Anteriores 
Em 2003, a Prefeitura considerou “Despesas de Exercícios Anteriores” como gasto em manutenção e 
desenvolvimento do ensino, o que é inadequado uma vez que estas despesas ocasionariam distorções nos 
valores efetivamente incorridos no ano, tendo em vista que tais dispêndios ocorreram em exercícios 
anteriores, não tendo gerado efetivos benefícios no exercício de 2003. 
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111000...111...555   Quadro da M.D.E. de acordo com a Lei Orçamentária 
E m  R $  1 ,0 0

R E C E IT A S
T C M M u n ic íp io D if e r e n ç a

I m p o sto s P r ó p r i o s 2 .5 1 9 .9 4 8 .3 5 3 ,6 5     2 .4 2 2 .5 3 8 .8 6 6 ,6 6    9 7 .4 0 9 .4 8 6 ,9 9        
IP T U 8 2 0 .1 5 1 .5 9 9 ,9 6         8 2 0 .1 5 1 .5 9 9 ,9 6       
IS S 1 .1 7 0 .7 0 3 .5 4 6 ,0 8     1 .1 7 0 .7 0 3 .5 4 6 ,0 8    
IV V C -                               -                              
IT B I 1 7 2 .9 5 6 .8 2 1 ,4 8         1 7 2 .9 5 6 .8 2 1 ,4 8       
IR R F    1 1 8 9 .3 6 8 .2 0 7 ,7 1         -                              

M u l t a s  e  ju ro s  d e  m o ra      2 9 7 .4 0 9 .4 8 6 ,9 9           -                              9 7 .4 0 9 .4 8 6 ,9 9        
R e c e i t a  d a  D ívid a  A t iva  T r ib u t á r ia 6 9 .3 5 8 .6 9 1 ,4 3           6 9 .3 5 8 .6 9 1 ,4 3          -                            

T r a n sfe r ê n c i a s d o  E sta d o 1 .0 6 8 .9 8 1 .2 8 4 ,4 1     1 .0 6 8 .9 8 1 .2 8 4 ,4 1    -                            
C o t a -p a rt e  IC M S  -  V a lo r  L íq u id o 8 3 1 .7 5 1 .2 2 1 ,1 6         8 3 1 .7 5 1 .2 2 1 ,1 6       
C o t a -p a rt e  IP I-E x p o r t a ç ã o    -   V a lo r  L íq u id o 1 0 .3 2 9 .8 2 6 ,3 3           1 0 .3 2 9 .8 2 6 ,3 3          
C o t a -p a rt e  IP V A 2 2 6 .9 0 0 .2 3 6 ,9 2         2 2 6 .9 0 0 .2 3 6 ,9 2       

T r a n sfe r ê n c i a s d a  U n i ã o 7 1 .0 2 1 .0 8 4 ,1 5           7 1 .0 2 1 .0 8 4 ,1 5          -                            
C o t a -p a rt e  F P M  -  V a lo r  L íq u id o 5 6 .4 6 5 .5 1 2 ,1 4           5 6 .4 6 5 .5 1 2 ,1 4          
C o t a -p a rt e  IP T R 2 1 1 .5 8 4 ,0 4                 2 1 1 .5 8 4 ,0 4               
C o t a -p a rt e  T ra n s f.  F in a n c .  (L . 8 7 / 9 6 )  -  V a lo r  L íq u id o 1 4 .2 7 7 .8 1 0 ,6 2           1 4 .2 7 7 .8 1 0 ,6 2          
C o t a -p a rt e  d o  Im p o s t o  s / O p e ra ç õ e s  c o m  O u ro 6 6 .1 7 7 ,3 5                   6 6 .1 7 7 ,3 5                  

P a r t i c i p a ç ã o  n a  C o n sti tu i ç ã o  d o  F U N D E F 1 6 1 .1 0 4 .9 6 0 ,2 5         1 6 1 .1 0 4 .9 6 0 ,2 5       -                            
IC M S 1 4 6 .7 7 9 .6 2 7 ,2 4         1 4 6 .7 7 9 .6 2 7 ,2 4       
IP I -  E x p o rt a ç ã o 1 .8 2 2 .9 1 0 ,5 4             1 .8 2 2 .9 1 0 ,5 4            
F P M 9 .9 8 2 .8 0 8 ,9 3             9 .9 8 2 .8 0 8 ,9 3            
T ra n s fe rê n c ia  d a  L C  8 7 / 9 6 2 .5 1 9 .6 1 3 ,5 4             2 .5 1 9 .6 1 3 ,5 4            

T r a n sfe r ê n c i a  A d i c i o n a l  F U N D E F 3 9 9 .7 9 5 .5 0 1 ,2 9         3 9 9 .7 9 5 .5 0 1 ,2 9       -                     
T o ta l  d a s R e c e i ta s (A ) 4 .2 2 0 .8 5 1 .1 8 3 ,7 5     4 .1 2 3 .4 4 1 .6 9 6 ,7 6    9 7 .4 0 9 .4 8 6 ,9 9        

D E S P E S A S  C O M  M A N U T E N Ç Ã O  E  D E S E N V O L V IM E N T O  D O  E N S IN O
T C M M u n ic íp io D if e r e n ç a

3
S e c r e ta r i a  M u n i c i p a l  d e  E d u c a ç ã o     1 .1 2 3 .9 1 9 .3 0 3 ,8 1     1 .1 3 5 .3 7 1 .2 5 7 ,7 9    ( 1 1 .4 5 1 .9 5 3 ,9 8 )      

S e c r e ta r i a  M u n i c i p a l  d e  D e se n v o l v i m e n to  S o c i a l  2 2 .3 4 2 .4 2 5 ,3 5           2 3 .6 9 9 .3 8 0 ,7 0          ( 1 .3 5 6 .9 5 5 ,3 5 )         

S e c r e ta r i a  M u n i c i p a l  d e  O b r a s -                               -                              -                            

S e c r e ta r i a  M u n i c i p a l  d e  A d m i n i st r a ç ã o  ( I N A T I V O S ) -                               4 2 2 .7 1 8 .4 5 6 ,4 5       ( 4 2 2 .7 1 8 .4 5 6 ,4 5 )    

T o ta l  d e  A p l i c a ç õ e s (B ) 1 . 1 4 6 . 2 6 1 . 7 2 9 , 1 6   1 . 5 8 1 . 7 8 9 . 0 9 4 , 9 4  (4 3 5 . 5 2 7 . 3 6 5 , 7 8 )  
V a l o r  M í n i m o  d e  A p l i c a ç ã o  (2 5 % ) 1 .0 5 5 .2 1 2 .7 9 5 ,9 4     1 .0 3 0 .8 6 0 .4 2 4 ,1 9    2 4 .3 5 2 .3 7 1 ,7 5        
P e r c e n tu a l  A p l i c a d o  n a  M D E   (B / A ) 2 7 ,1 6 % 3 8 ,3 6 % - 1 1 ,2 0 %
1   M u ito  e m b o r a  a  C G M  c o n s id e r e  o  IR R F  c o m o  T r a n s f e r ê n c ia  C o n s t itu c io n a l,  a d ic io n a m o s  e s te  v a lo r  c o m o  im p o s to  p r ó p r io  
     a p e n a s  p a r a  f in s  d e  c o m p a r a ç ã o  c o m  o  T C M R J .
2   M u lta s  e  ju r o s  d e  m o r a  d a  D ív id a  A t iv a  T r ib u tá r ia  .
3   Ex c lu íd a s  a s  D e s p e s a s  d e  Ex e r c íc io s  A n te r io r e s  e  a  d e s p e s a  c o m   In a t iv o s  

C á l c u l o  d a  a p l i c a ç ã o  n a  M a n u te n ç ã o  e  D e se n v o l v i m e n to  d o  E n si n o  e m  2 0 0 3

R E C E IT A S  A R R E C A D A D A S  -  ja n  a  d e z /0 3

D E S P E S A S  L IQ U ID A D A S  -  ja n  a  d e z /0 3

 

A despesa realizada na manutenção e desenvolvimento do ensino atingiu, de acordo com os cálculos 
efetuados pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no exercício de 2003, - 27,16% do total das 
receitas arrecadadas de impostos e transferências, alcançando, dessa forma, o percentual mínimo 
constitucional previsto. 
 



Processo:      40/002.032/2004
Data:                        12/04/2004
Fls.: 408              Rubrica:  

          TTTCCCMMMRRRJJJ///SSSCCCEEE///CCCAAADDD   –––   CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAADDDOOORRRIIIAAA   DDDEEE   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRIIIAAA   EEE   DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO  

Prestação de Contas de Gestão 2003 

111000...111...666   Quadro da M.D.E. de acordo com a Portaria STN nº 517/2002 

Lei 9 .394/96, Art. 72 - Anexo X Em  R $ 1 ,00
RECEITAS

TCM Município Diferença

RECEITA  LÍQUIDA RESULTANTE DE DE IMPOSTOS (CF, art. 212)   (I) 3 .659.950.722,21          3 .562 .541 .235 ,22          97.409.486,99                      
Im postos 2.519.948.353,65          2 .233 .170 .658 ,95          286.777.694,70                    

IPTU 820.151.599,96             820 .151 .599 ,96              -                                           
ISS 1.170.703.546,08          1 .170 .703 .546 ,08          -                                           
IVVC -                                    -                                    -                                           
ITB I 172.956.821,48             172 .956 .821 ,48              -                                           
IRRF   1 189.368.207,71             -                                    189.368.207,71                    

M ultas  e juros  de m ora     2 97.409.486,99               -                                    97.409.486,99                      
Receita da Dívida A tiva Tributária 69.358.691,43               69 .358 .691 ,43                -                                           

Re ce ita s de  Tra nsfe rê ncia s 1.140.002.368,56          1 .329 .370 .576 ,27          (189.368.207,71)                   
da União 83.523.506,62               -                                    

Cota-parte FPM 66.448.321,07               -                                    
Cota-parte IPTR 211.584,04                     -                                    
Cota-parte Transf. Financ. (L.87/96) 16.797.424,16               -                                    
Cota-parte do Im posto s /Operações com Ouro 66.177,35                       -                                    

do Estado 1.217.583.822,19          -                                    
Cota-parte ICM S 978.530.848,40             -                                    
Cota-parte IP I-Exportação  12.152.736,87               -                                    
Cota-parte IPVA 226.900.236,92             -                                    

Deduções da Receita p/Form ação do FUNDEF (II) (161.104.960,25)            (161 .104 .960 ,25)            
ICM S (146.779.627,24)            (146 .779 .627 ,24)            
IP I - Exportação (1.822.910,54)                (1 .822 .910 ,54)                 
FPM (9.982.808,93)                (9 .982 .808 ,93)                 
Transferênc ia da LC 87/96 (2.519.613,54)                (2 .519 .613 ,54)                 

Outras  Receitas  de Transferênc ias -                                    1 .490 .475 .536 ,52          
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  DO FUNDEF (III) 560.900.461,54             560 .900 .461 ,54              -                                           

FPM 29.970.880,85               29 .970 .880 ,85                -                                           
ICMS - Exportação (Lei Kandir) 8 .440.875,25                  8 .440 .875 ,25                  -                                           
ICMS 501.430.476,05             501 .430 .476 ,05              -                                           
FPE 14.817.152,55               14 .817 .152 ,55                -                                           
IP I - Exportação 6.241.076,84                  6 .241 .076 ,84                  -                                           

TOTAL DAS RECEITAS (IV ) 4.220.851.183,75          4 .123 .441 .696 ,76          97.409.486,99                      

Poder Executivo
Relatório Resumido da Execução Orçam entária

Dem onstrativo das Receitas  e  Despesas  com  M anutenção e Desenvolvim ento do Ens ino
Orçam entos  Fiscal e da Seguridade Soc ial

RECEITAS REALIZADAS - jan a dez/03

Janeiro a dezembro/2003

 
 

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
POR VINCULAÇÃO TCM Município Diferença

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI) 939.222.930,67              

VINCULADAS AO FUNDEF NO ENSINO FUNDAMENTAL (VI) 625.819.127,16              
Remuneração dos Profissionais do Magistério 505.428.003,56              
Outras Despesas no Ensino Fundamental 120.391.123,60              

OUTRAS DESPESAS VINCULADAS  A EDUCAÇÃO 16.747.034,11                

TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (VII)             4 1.146.261.729,16     1.581.789.091,94      (435.527.362,78)               

GANHO  NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (VIII) = (II - III) 3 (399.795.501,29)            (399.795.501,29)             

TOTAL CONSIDERADO P/FINS LIMITE                                   
CONSTITUCIONAL  (IX) = (V + VI + VIII) 746.466.227,87          1.165.246.556,54        -                                   

    PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O ENSINO NAS % % Diferença
RECEITAS CORRESPONDENTES

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS LIMITE 
CONSTITUC. < 25 % >  (IX / I) 20,40% 32,71% -12,3%

DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS 
CORRESPONDENTES (VII / IV) 27,16% 38,36% -11,2%

1   O IRRF não se encontra contabilizado como Receita de Imposto 1112.04.3000 e sim como Transferência, discordando
     do exposto no inciso I, art. 158 da CF/88.
2  Multas e juros de mora da Dívida Ativa Tributária .
3  Caso este valor resulte negativo, terá havido ganho nas transferências do FUNDEF, isto é, o ente recebeu recursos acima 
    do que contribui para a formação do FUNDEF.
4 Considerada despesa liquidada, excluídas despesas de exercícios anteriores, inativos 

DESPESAS LIQUIDADAS - jan a dez/03
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O cálculo efetuado no demonstrativo da STN não encontra respaldo no texto constitucional ao excluir o 
Ganho nas Transferências do Fundef. 

Conforme os valores apurados pela CAD, quando do exame da MDE ao subitem 10.1.5 , verifica-se que 
foram aplicados 27,16% das receitas arrecadadas de impostos e transferências na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

As divergências apresentadas, no tocante ao preenchimento do Demonstrativo, decorrem de: 

 Não terem sido consideradas na base de cálculo, as receitas relativas a multas, juros e correção 
monetária sobre a Dívida Ativa Tributária dos impostos previstos constitucionalmente. (subitem 
10.1.1); 

 Terem sido consideradas como gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino o valor 
despendido com inativos, despesas de exercícios anteriores. (conforme subitem 10.1.4). 

 Considerar a despesa empenhada e não a liquidada. 

111000...222   AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

A Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000, que alterou os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da 
Constituição Federal e acrescentou o artigo 77 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
estabeleceu a base de cálculo e os recursos mínimos a serem aplicados pela Administração Pública em 
gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

Ressalte-se que a redação dada pelo art. 6º da Emenda ao art. 1989, §3º, inciso IV da CF/88, remete à lei 
complementar a definição das normas de cálculo, percentuais, etc.  

Tendo em vista a não edição da citada Lei Complementar, adotou-se como padrão o conteúdo da 
Resolução CNS nº 322, de 08/05/03, que substituiu, sem alteração de substância, a Resolução CNS 
nº316/02, por resultar das discussões que envolveram as três esferas de governo inclusive esta Corte de 
Contas. Estas discussões objetivavam a uniformização de critérios pelos entes federativos, sendo o 
resultado consubstanciado na citada resolução. 

Também foi considerado o já manifestado posicionamento desta Corte de Contas, quando do exame das 
Contas do Prefeito relativas a exercícios anteriores. 

A Prestação de Contas do Prefeito do exercício em análise evidencia o cálculo das ações e serviços 
públicos de saúde em dois quadros nos subitens 3.3.1 e 3.3.2. Este em conformidade com Lei de 
Orçamento e aquele conforme o Anexo X da Portaria STN nº517/2002, 

                                                      
9“Art.198 

§ 1º (parágrafo único original) 

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursosmínimos derivados da 

aplicação de percentuais calculados sobre: 

(...) 
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O demonstrativo baseado na Lei Orçamentária Anual contém imperfeições, cujos pontos são comentados 
abaixo: 

111000...222...111   Compensação de perdas do ICMS-Exportação 
O Município não incluiu, na base de cálculo, os recursos decorrentes da aplicação da Lei Complementar 
Federal nº 87/96, apesar da recomendação nº 43 desta Corte de Contas, decorrente do exame da 
Prestação de Contas do Prefeito do exercício de 2002, explicitar a necessária inclusão dos recursos 
decorrentes da compensação de perdas na arrecadação do ICMS, na base de cálculo de apuração do 
percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde; 

A compensação da chamada Lei Kandir, como passou a ser denominada a Lei Complementar Federal 
nº 87/96, deve-se ao fato de os Estados, Distrito Federal e Municípios terem sofrido perdas na arrecadação 
do ICMS, face à desoneração das Exportações. Desta forma, aos valores que os citados entes federados 
recebem deve ser dado idêntico tratamento àquele dispensado aos recursos advindos da arrecadação do 
ICMS, embora a classificação orçamentária de tal receita seja distinta, conforme justificativas abaixo: 

O Ministério da Saúde, através de sua Superintendência de Investimentos em Saúde e através da NOTA 
TÉCNICA Nº 028/DP/SIS, de 10/09/2001, concluiu que estes recursos devem ter o mesmo tratamento 
dispensado a arrecadação do ICMS, sendo então incluídos na base de cálculo do percentual de aplicação 
exigido pela Emenda Constitucional nº29/2000; 

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, criado para, entre outros 
objetivos, acompanhar, fiscalizar e controlar o cumprimento do Emenda Constitucional em comento, 
contempla a inclusão destas transferências na base de cálculo. Inclusive, o anexo X do Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária, conforme Portaria nº517, de 23/10/2002, da Secretaria do Tesouro Nacional, 
tem como origem o conteúdo deste sistema. 
 

111000...222...222   Dívida Ativa Tributária de Impostos, Multas, Juros de Mora e 
Correção Monetária s/ Impostos 

O Município não incluiu, na base de cálculo, os recursos decorrentes da aplicação da Lei Complementar 
Federal nº 87/96, apesar da recomendação nº43 desta Corte de Contas, decorrente do exame da Prestação 
de Contas do Prefeito do exercício de 2002, explicitar a necessária inclusão dos recursos decorrentes da 
compensação de perdas na arrecadação do ICMS, na base de cálculo de apuração do percentual aplicado 
em ações e serviços públicos de saúde; 

A arrecadação dos valores relativos ao ISS, IPTU e ITBI, inscritos em Dívida Ativa Tributária (principal e 
acessórios) deve ser incluída na Base de Cálculo para efeito de apuração do percentual, uma vez que sua 
inclusão decorre do fato de que as importâncias arrecadadas têm sua origem igualmente nos impostos. 
(Observe-se comentário efetuado ao subitem 10.2.2) 

Este tema já foi consagrado no modelo padronizado no sistema SIOPS – Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde e a inclusão destes recursos está prevista ainda na Primeira Diretriz da 
Resolução CNS nº 316, de 04/04/2002. 
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111000...222...333   Despesas Liquidadas 
Tecnicamente o cômputo de despesas liquidadas para efeito do cálculo do percentual de aplicação em 
ações e serviços públicos de saúde visa eliminar possíveis distorções nos cálculos, resultantes da 
possibilidade de saldos de empenhos estimativos ou globais, sem perder de vista que a fase da liquidação é 
a que representa o reconhecimento da efetiva prestação dos serviços ou entrega do bem, tendo gerado 
efetivos benefícios para a população. Igual entendimento já se encontra expresso no art. 4º da Portaria MS 
nº 2.047, de 05/11/2002 que aprovou as Diretrizes Operacionais para a Aplicação da Emenda Constitucional 
nº 29/00. 

111000...222...444   Despesas de Exercícios Anteriores 
A Prefeitura considerou as “Despesas de Exercícios Anteriores” como gasto em ações de saúde, para efeito 
de cálculo do atendimento à Emenda 29/00, no valor de R$53.226.597, o que é contemplado pelo Sistema 
de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, criado pela Portaria interministerial 
nº1163/2000, do Ministério da Saúde e da Procuradoria Geral da República. 

De acordo com o §2º do art. 6º da EC/29, a aplicação em ações e serviços públicos de saúde é considerada 
anualmente, logo o cômputo de “Despesas de Exercícios Anteriores” distorce o valor efetivamente incorrido 
no ano com os gastos de saúde, uma vez que tais dispêndios ocorreram em exercícios anteriores, não 
tendo gerado efetivos benefícios para a população no exercício de 2002. 

O §2º do art. 4º da Portaria MS nº 2.047/02 determina que as despesas de exercícios anteriores devem ser 
desconsideradas. 

A CAD, em suas verificações, constatou que  há anos o sistema SIOPS não considerava estas despesas, 
entretanto, este procedimento foi alterado e que no exercício de 2003 deveriam ser computadas. Porém, 
verificou-se que a Portaria MS nº 2.047/02 ainda está em vigor (que não considera estas despesas no 
cálculo).  

A CAD entende que o SIOPS é um sistema de divulgação de informações e não um criador de exigências, 
ao contrário da Portaria 2.047/02 do Ministério da Saúde que aprova as Diretrizes Operacionais para 
Aplicação da Emenda Constitucional 29/00. 
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111000...222...555   Quadro da Emenda 29/00 de acordo com a Lei Municipal do 
Orçamento 

Em R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO TCM CGM Diferença

Receita Tributária 2.521.463.520,60     2.233.170.658,89     288.292.862           
IPTU 820.151.599,96        820.151.599,96        -                         
ISS 1.170.703.546,08     1.170.703.546,08     -                         
ITBI 172.956.821,42        172.956.821,42        -                         
IRRF (1) 189.368.207,71        189.368.208           

Multas e juros de mora (2) 98.924.654,00          -                           98.924.654             
Receita da Dívida Ativa Tributária 69.358.691,43          69.358.691,43          -                         

Transferências Constitucionais 1.301.041.151,00     1.473.611.934,71     (172.570.784)          
Cota-parte do ICMS 978.530.848,00     978.530.848,00        -                         
Cota-parte do IPVA 226.900.237,00     226.900.237,00        -                         
Cota-parte do IPI Exportação 12.152.737,00       12.152.737,00          -                         
Cota-parte do FPM 66.448.321,00       66.448.321,00          -                         
Cota-parte do IRRF (1) 189.368.207,71        (189.368.208)          
Cota-parte do ITR 211.584,00            211.584,00              -                         
Cota-parte Transf. Financ. (L.87/96)  (3) 16.797.424,00          -                           16.797.424             

TOTAL DE RECEITAS 3.822.504.671,60 3.706.782.593,60 115.722.078        

RECEITAS REALIZADAS 

QUADRO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/00 DE ACORDO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA
EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 29/00

ercentual da Receita Líquida de Impostos e Transferências Aplicados em ções e Serviços Públicos de Saúd
Janeiro a dezembro/2003

 
 

DISCRIMINAÇÃO Liquidada Empenhada Diferença
TCM CGM

Pessoal e Encargos Sociais/Ativo (5) 596.902.107,00        604.027.684,34        (7.125.577)              
Outras Despesas Correntes 336.979.977,00        448.654.767,89        (111.674.791)          
Capital 56.766.285,00          66.532.787,79          (9.766.503)              

TOTAL DE APLICAÇÕES 990.648.369,00   1.119.215.240,02 (128.566.871)       

PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE 25,92% 30,19% -4,28%
PERCENTUAL APLICADO COM DEA           (5) 27,31%
(1)  Muito embora a CGM considere o IRRF como Transferência Constitucional, adicionamos este valor como 

      imposto próprio apenas para fins de comparação com o TCMRJ.
(2)  Ver subitem Multas, Juros de mora e Correção Monetária s/Impostos e s/dívida ativa
(3)  Ver subitem Lei Kandir
(4)  Para efeito de cálculo do TCM, utilizamos a despesa liquidada, não incluímos  as despesas de exercícios 
anteriores e nas duas colunas (empenhadas/liquidadas) não constam as transferências feitas pelo município 
em relação aos repasses do SUS (Gestão Plena) - Vide subitens despesas de exercícios anteriores e 
despesas liquidadas.
(5)Considerando R$53.226.597 de despesas de exercícios anteriores.

Despesas liquidadas com recursos próprios
Com Despesas de Exercícios Anteriores 14,39%
Sem Despesas de Exercícios Anteriores 14,23%

DESPESAS (4)

 

Em virtude do anteriormente exposto, o percentual de aplicação em despesas próprias com saúde 
apresenta distorções nos demonstrativos elaborados com base na  Lei Municipal de Orçamento 
nº 3485/2002 e de acordo com a Portaria STN nº 517, de 14/10/2002.  

Conforme se pode observar do quadro anterior, considerando-se os gastos totais, o Município aplicou 
25,92% ou 27,31 %, em ações e serviços públicos de saúde. O menor percentual desconsidera as despesa 
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de exercícios anteriores, ao contrário do maior. 

Utilizando-se como base apenas os Recursos Próprios, destes foram empregados 14,39 % ou 14,23% em 
ações de saúde, conforme a inclusão ou não de R$ 6.028.562,00, relativos a despesas de exercícios 
anteriores, portanto acima do mínimo de 12,71 %, conforme os cálculos da CAD quando do exame da 
Prestação de Contas do Prefeito de 2002. 

Foi considerado no cálculo: 

 No tocante às Receitas, aquelas decorrentes da Lei nº 87/96, da Dívida Ativa Tributária de Impostos e 
das Multas, Juros de Mora e Correção Monetária sobre os impostos previstos na base de cálculo. 

 Quanto às Despesas, as despesas liquidadas, relativas a recursos próprios, excluindo-se as 
Despesas de Exercícios Anteriores. 

111000...222...666   Quadro da Emenda 29/00 de acordo com a Portaria STN 517/02 
O demonstrativo apresentado em conformidade com a Portaria STN 517/02 evidencia uma aplicação de 
17,72%, ressaltando a inclusão das despesas de exercícios anteriores (Comentada no subitem 10.2.4 
acima) e a exclusão das transferências de recursos do SUS. 

O Anexo XVI da Portaria 517 da STN prevê a exclusão das Transferências de Recursos do SUS, tentando 
quantificar o montante de recursos próprios aplicados na saúde. Este procedimento, como comentado na 
análise das Contas de 2002,  não resulta eficiente para o caso do Município do Rio, uma vez que a 
Prefeitura possui evidenciada esta informação por “fonte de recurso”. Conforme cálculo efetuado pela CAD, 
relativa ao subitem anterior, verifica-se que foram aplicados 14,39 % de recursos próprios em ações e 
serviços públicos de saúde, no lugar dos 17,72 % apresentados no demonstrativo, considerando as 
despsas de exercícios anteriores. 

Desta forma, com base no demonstrativo baseado na portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, houve o 
cumprimento do mínimo constitucional, visto que está acima dos 12,71 % calculados pela CAD, para 2003, 
quando do exame da Prestação de Contas de 2002. 

111000...333   INCENTIVO À CULTURA 

A Lei nº3.485, de 26/12/2002, Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2003, fixou em seu art. 12 
o limite máximo para aplicação como incentivo à Cultura, de até 1% da arrecadação do Imposto sobre 
Serviço de Qualquer Natureza – ISS. Todavia, o citado dispositivo legal não fixou o montante mínimo, 
conforme previsto no §2º do art. 1º da Lei nº 1.940/9, a execução se deu conforme quadro a seguir, 
considerando os exercícios anteriores a 2003 atualizados pelo IPCAE: 

2000 2001 2002 2003
ARRECADAÇÃO ISS 1.207.131.549,16 1.269.807.441,84 1.273.767.404,51 1.170.703.546,08 
Incentivo a cultura - Lei 1940/02 6.440.394,68        5.210.706,67        8.457.221,80        1.664.807,14        
APLICADO 0,53% 0,41% 0,66% 0,14%  

Observa-se que o percentual de aplicação de 2003 foi o menor desde 2000, tanto em termos percentuais 
(0,14%), quanto monetários (R$ 1.664.807,14).  Em relação a 2002 houve uma queda de 80 % no valor 
aplicado, apesar da arrecadação do ISS ter sido reduzida em 8 %. Abaixo o gráfico demonstra o decréscimo 
nos gastos relativos a Lei 1940/92. 
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A relação entre a despesa empenhada e a dotação final atualizada também foi a menor desde  2000, 
ficando em 19,59 %, enquanto, em 2002 atingiu 82,66 %, abaixo a demonstração da relação: 

Exercício Dotação Final Em penhada %
2000 5.100.000,00    4.851.452,68 95,13%
2001 7.000.000,00    4.192.231,77 59,89%
2002 8.900.000,00    7.356.570,15 82,66%
2003 8.500.000,00    1.664.807,14 19,59%  

Ressalte-se, entretanto, que a lei que regulamenta a matéria (Lei nº 1.940/1992) determina que, além do 
limite máximo, seja fixado na lei orçamentária, também, o limite mínimo. O Município ao não estabelecer o 
limite mínimo, além de deixar de cumprir uma exigência legal, possibilita que nenhum ou quase nenhum 
recurso seja destinado como incentivo à cultura. 

A CAD em suas verificações identificou diversas impropriedades nos projetos beneficiados por incentivos 
culturais, sendo relacionadas a seguir as que ocorreram com maior freqüência. Foram analisados 24 
processos, os quais tiveram uma ou mais das impropriedades: 
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OCORRÊNCIAS QTDE %
Ausênc ia dos  atos  cons titut ivos  do produtor cultural
(alínea a) art. 4º Dec . 22.693/03) 1 4,17%
Ausênc ia de prova de representação legal do representante
do produtor cultural (alínea a) art. 4º Dec . 22.693/03) 13 54,17%
Ausênc ia de inscriçao do produtor no cadas tro m unic ipal
de contribuintes  do ISS  (alínea c ) art. 4º Dec . 22.693/03) 2 8,33%
Certidão de regularização junto ao ISS do produtor cultural
venc ida (alínea b) art. 4º Dec . 22.693/03) ou ausênc ia da m esm a 3 12,50%
Ausênc ia de no m ínim o de três  dec larações  de pessoa jurídica
ates tando realizações  artís ticas  anteriores  do produtor cultural 
(alínea d) art. 4º Dec . 22.693/03) 22 91,67%
Ausênc ia de c ronogram a com  execução detalhada do projeto
(alínea a) § 1º art.4º Dec . 22.693/03) 8 33,33%
Ausênc ia de orçam ento do projeto
(alínea b) § 1º art. 4º Dec . 22.693/03) ou apresentação superfic ial,
sem  qualquer detalham ento 5 20,83%
Ausênc ia de desc rição dos  recursos  hum anos  envolvidos  no
projeto (alínea c ) § 1º Dec . 22.693/03) 4 16,67%
Ausênc ia de desc rição da form a de veiculação dos  s ím bolos
ofic iais  do M unic ípio (alínea f) § 1º art. 4º Dec . 22.693/03) 3 12,50%
Ausênc ia do Certificado de Enquadram ento no processo
adm inis trativo 24 100,00%
Ausênc ia de parecer conc lus ivo da RIOARTE na P res tação de
Contas  do produtor (§ 3º art.6º Dec . 22.693/03) 6 75,00%  (1)
Ausênc ia de inform ação, no processo adm inis trat ivo, quanto ao
julgam ento/discussão do projeto pela Com issão Carioca de P rom oção
Cultural, bem  com o ao grau de interesse (norm al ou espec ial - 
art.  7º Dec . 22.693/03) atribuído 24 100,00%
Ausênc ia de atribuição de notas  por parte dos  avaliadores
(art. 7º Dec . 22.826/03), dificultando a avaliação da objet ividade
do julgam ento             (alguns /todos) 22 91,67%
Ausênc ia de parecer de qualquer avaliador da CCPC 1 4,17%
Ausênc ia de vis to do Auditor da CGM , que func ionará junto 
à CCPC (art.  11 Dec . 22.826/03) 24 100,00%
Índíc ios  de partic ipação de m em bro da CCPC no projeto
(art. 24º Dec . 22.826/03) 1 4,17%  (2)
P res tação de Contas  do produtor cultural contendo dec laração de retenção
de valores  referentes  a cus tos  indiretos , sem  qualquer com provação
docum ental 4 50,00%  (1) (3)
Liberação de recursos  ao produtor sem  pres tação de contas  dos
valores  anteriorm ente liberados  (§ 4º art. 9º Dec . 22.693/03) 1 4,17%

 (1) Percentual aplicado sobre o total de processos  que já tiveram Pres tações  de Contas  apresentadas  (08)
(2 ) O diretor do Canal Bras il ( incentivador do projeto), s r. Wilson Cunha, é membro da CCPC.
(3 ) Processo 12/100.483/03:   Tudo sobre rodas :    R$ 12.578,61

    Processo 12/100.379/03:   Cinemaneiro 2003:   R$ 38.458,83 

    Processo 12/100.380/03:   Santa de Casa:         R$ 3.000,00

    Processo 12/100.420/03:   A  v ida na f lauta:        R$ 11.535,16  
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111000...444   DESPESA COM PESSOAL 

O quadro de Despesa de Pessoal é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF em seu art. 55, inciso 
I, alínea “a” como parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal.  

O modelo apresentado se encontra adequado ao modelo constante na Portaria STN nº 516, de 14 de 
outubro de 2002, considerando que a Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão central do sistema de 
contabilidade da União, temporariamente responsável pela edição de normas gerais para consolidação das 
contas públicas (art. 50, § 2º  da Lei Complementar nº 101). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou limites para as despesas com pessoal em percentuais da Receita 
Corrente Líquida, sendo de 60% para o Município (art.19, inciso III), onde a repartição deste limite global 
deve atender a 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, apenas para efeito do 
artigo 20 e de 54% para o Executivo (art.20, inciso III, alíneas “a” e “b”). 

No exercício de 2003, esses limites foram respeitados tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Legislativo. O 
Executivo teve uma despesa líquida de pessoal de R$ 2.970.959 (valores em mil reais), equivalentes a 
50,11 % da Receita Corrente Líquida, enquanto o Legislativo apresentou uma despesa líquida com pessoal 
de R$ 192.135 (valores em mil reais), 3,24% da referida receita, abaixo, portanto, dos 54 % e 6 % 
respectivamente, permitidos pela LRF. 

O Município teve uma despesa total de R$ 3.163.094 (valores em mil reais) que equivalem a 53,35%, 
atendendo também ao limite global. 

   Em R$ 1.000,00

Executivo Legislativo Total 

DESPESA COM PESSOAL JAN A DEZ/2003 JAN A DEZ/2003 JAN A DEZ/2003

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL  (I)                      2.885.975 192.135             3.078.110 

Pessoal Ativo                      2.253.377 192.625             2.446.002 

Pessoal Inativo e Pensionistas                      1.058.303 686             1.058.989 

Despesas não Computadas  (art. 19, § 1º da LRF)                        (425.706) (1.175)              (426.881)
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão 
Voluntária                           (35.764)(48) (35.812)

(-) Decorrentes de Decisão Judicial                           (10.978) -               (10.978)

(-) Despesas de Exercícios Anteriores                           (22.044) (1.128)                (23.172)

(-) Inativos com Recursos Vinculados                        (356.919) -             (356.919)

(-) Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF) - -   
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO  (art. 
18, § 1º da LRF)  (II)                            84.984 -                  84.984 

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL  (I + II)                      2.970.959 192.135             3.163.094 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)                      5.929.104                    5.929.104            5.929.104 
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A  RCL 
(IV) = (I+II) / ((III) 50,11% 3,24% 53,35% 
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111000...444...111   Da Variação em Relação ao exercício de 2001 
 2002 2003 Variação 

Despesa Pessoal Em mil Reais % da RCL Em mil Reais % da RCL Valor Do % da RCL

Executivo 2.518.714 46,25%          2.970.959  50,11% 452.245 3,86% 

Legislativo 159.494 2,93%            192.135 3,24% 32.641 0,31% 

Total 2.678.208 49,18%         3.163.094 53,35%     484.886 4,17% 
 

RCL 

Valores (em Mil Reais) Variação 

2002 2003 Valor  %  

5.445.923 5.929.104 483.181 8,87% 

A Receita Corrente Líquida – RCL apresentou um aumento de R$ 483.181, significando um aumento 
relativo de 8,87 % em relação ao exercício de 2002. O índice das despesas de pessoal em relação à 
Receita Corrente Líquida aumentou em 4,17 %. 

111000...444...222   Da Variação em Relação ao exercício de 1999 
Ressalvada a hipótese da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos 
vereadores, o art. 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um limite transitório, com vigência até o 
final do exercício em análise, para os casos em que o comprometimento da RCL com despesas de pessoal 
se encontra abaixo do limite do art. 20. De acordo com esta regra, que fixou como referência o exercício de 
1999 (que corresponde ao exercício imediatamente anterior ao da entrada em vigor da LRF), a despesa 
total com pessoal não ultrapassará, em percentual, a despesa verificada no exercício de 1999, acrescido de 
até 10 % (dez por cento). 

Com base nos dados apresentados no quadro e no gráfico a seguir, evidencia-se um aumento nesse 
percentual da RCL, se comparado ao exercício de 1999, destacando que, anteriormente ao exercício de 
2000, a receita corrente era calculada na forma prevista na Lei Camata. 

      Em milhares
Evolução da Despesa de Pessoal  

comparada com a Receita Corrente Líquida 
Ano RCL Despesa de Pessoal Em % 

1997              2.833.002                  1.511.918  53,37%
1998              3.408.183                  1.830.114  53,70%
1999              4.030.187                  2.075.073  51,49%
2000*              4.182.282                  2.171.183  51,91%
2001*              4.939.654                  2.355.193  47,68%
2002*              5.445.923                  2.678.208  49,18%
2003*              5.929.104                  3.163.094  53,35%
(*) LRF Art. 55, inc. I, alinea "a"    
Fonte: Balanços Gerais    
Cálculos: CAD/TCMRJ    
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111000...444...333   Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 
Terceirização  (art. 18, § 1º da LRF)   

O §1º do art. 18 da LRF determina que os valores gastos com terceirização de mão-de-obra, quando para a 
substituição de servidores ou empregados públicos, deverão ser computados como “Outras Despesas de 
Pessoal”. 

              Em R$ 1,00

  31903401 31903402 31903403 31903404 31903405 Total  %  

Secretaria Municipal de Saúde 50.345.027,07 1.545.934,88 - - - 51.890.961,95 61,06%

Comlurb 1.325.200,59 23.340,00 522.993,89 16.668.855,47 - 18.540.389,95 21,82%

Multirio - 5.326.892,04 1.039.783,48 - - 6.366.675,52 7,49%

Funlar - 5.593.829,75 - - 5.593.829,75 6,58%

Secretaria Municipal de Habitação - -  - 1.785.242,30 1.785.242,30 2,10%

Rioluz - 288.635,91 234.668,81 - - 523.304,72 0,62%

Riozoo - - 169.682,62 - - 169.682,62 0,20%

Planetário - 86.328,72 - - - 86.328,72 0,10%

Rio Filme - - 27.786,94 - - 27.786,94 0,03%

Total 51.670.227,66 12.864.961,30 1.994.915,74 16.668.855,47 1.785.242,30 84.984.202,47 100,00%

%  60,80% 15,14% 2,35% 19,61% 2,10% 100,00%  
 
onde: 

31903401 Mão-de-Obra para Serviços de Saúde Pública 
31903402 Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisas de Caráter Continuado 
31903403 Serviços Administrativos de Caráter Continuado 
31903404 Serviços de Limpeza Urbana de Caráter Continuado 
31903405 Serviços Técnicos de Engenheiros, Arquitetos e Topógrafos de Caráter Continuado 

A Secretaria que mais utilizou esta forma de contratação, no exercício de 2003, foi Secretaria Municipal de 
Saúde, com 61,06%, seguida da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, com 21,82%. O elemento mais 
significativo foi o que registra os serviços de mão-de-obra para Serviços de Saúde Pública, com um total de 
R$ 51,67 milhões, ou seja, 60,80% deste subtotal. 
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111000...555   DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 

Preliminarmente, o quadro a seguir evidencia a variação do montante da Dívida Consolidada do Município 
do Rio em relação ao exercício de 2002.  

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 
   Em milhares

ITEM 2002 2003 Variação (1) 
Dívida Consolidada  ( A ) 7.038.189 6.976.704 -61.485
Ativo Financeiro 2.393.605 2.391.546 -2.059
Dívida Consolidada Líquida ( B ) 4.644.584 4.585.159 -59.425
Receita Corrente Líquida     ( C ) 5.445.923 5.929.104 483.181
Relação  Dívida Consolidada s/ RCL (A/C) 1,29 1,18            (0,11)
Relação Dívida Consolidada Líquida s/ RCL (B/C)          0,85          0,77            (0,08)

Fonte:  Contas da Gestão/2002 e 2003    
(1) em  relação ao exercício de 2002 

A variação do montante da dívida em relação ao exercício anterior foi negativa em R$ 61.485 mil e a 
relação Dívida Consolidada Líquida/Receita Corrente Líquida teve um decréscimo do exercício de 2002 
para 2003, passando de 0,85 para 0,77. Esse decréscimo se deve à diminuição da dívida consolidada bruta 
em 0,87%, acompanhada pelo Ativo Financeiro, que decresceu  0,09% no período. 

A dívida consolidada líquida, com R$ 4.585.159 mil, equivale a 0,77 da Receita Corrente Líquida, 
encontrando-se dentro do limite estabelecido pelo artigo 3°, inciso II da Resolução n° 40 do Senado Federal, 
que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos Municípios não poderá exceder 1,2 vezes 
a receita corrente líquida. 

O Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - visa dar transparência à natureza e ao exato 
endividamento dos entes públicos, evidenciando a composição dessa dívida, conforme segue. 

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II    R$ Milhares

SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2003                      ESPECIFICAÇÃO 
 ANTERIOR Até o 1.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre 

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 7.038.189 6.975.300 6.832.921 6.976.704 
Dívida Mobiliária - - - -
Dívida Contratual 6.618.061                         6.544.330                           6.399.011                           6.507.134 
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) 28 - - -
Parcelamentos com a União      103.142 
     De Contribuições Sociais      103.142 
             Previdenciárias (INSS)      103.142 
Outras Dívidas 420.100 430.970 433.910 366.429 
DEDUÇÕES (II)¹ 2.393.605 2.652.410 2.453.230 2.391.546 

Ativo Disponível 2.313.916 2.570.078 2.370.949 2.169.142 
Haveres Financeiros 79.689 82.333 82.281 222.404 
(-) Restos a Pagar Processados        

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II) 4.644.584 4.322.889 4.379.691 4.585.159 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL          5.445.923  5.787.199 5.694.665 5.929.104 

% da DC sobre a RCL  129,24% 120,53% 119,99% 117,67%

% da DCL sobre a RCL 85,29% 74,70% 76,91% 77,33%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO 
FEDERAL:  (1,2 da RCL)           6.535.107               6.944.639               6.833.598                7.114.925  

Fonte: Contas de Gestão 2003     
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O Município não possui dívida mobiliária. A dívida contratual, que corresponde ao total das obrigações 
financeiras assumidas em virtude de leis, contratos ou convênios e da realização de operações de crédito, 
para amortização em prazo superior a doze meses, considerando o total das dívidas realizadas a partir de 
empréstimos e financiamentos internos e externos, reduziu 1,68%.  

A Dívida encontra-se comentada no item 12 desta análise. 

111000...666   GARANTIAS DE VALORES 

As regras e limites estabelecidos pela LRF sobre garantias e contragarantias fazem parte de um conjunto 
de medidas que visam a reduzir os riscos fiscais e controlar o processo de endividamento. 

As garantias constituem formas de proteção adicional para assegurar que o contrato se dará na forma 
pactuada e que as obrigações assumidas serão honradas ou que serão asseguradas compensações aos 
contratos. De acordo com a posição evidenciada no Anexo III - Demonstrativo das Garantias e 
Contragarantias de valores, preparado pela Controladoria Geral do Município, não ocorreu concessão de 
garantias e/ou contragarantias no exercício de 2003. 

111000...777   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

As receitas oriundas de Operações de Crédito totalizaram R$ 89.991 mil, sendo R$ 6.258 mil da dívida 
interna e R$ 83.733 mil da dívida externa.   

No exercício de 2003, não ocorreram operações de crédito por antecipação da receita orçamentária10. 

As operações de crédito corresponderam a 1,52% da Receita Corrente Líquida. Esse percentual se 
encontra abaixo do limite de comprometimento (16% da RCL) estabelecido pelo artigo 7º da Resolução 
nº 43/200111 do Senado Federal.  

111000...888   COMPROMETIMENTO ANUAL COM ENCARGOS DA DÍVIDA 

As operações de crédito deverão observar, além do limite relativo ao montante global das operações 
mencionado no subitem anterior, o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da 
dívida consolidada, fixada no inciso II12, art. 7º da Resolução nº 43/01 do Senado Federal, conforme 
expresso no inciso III, §1º do art. 32 da LRF. 

                                                      
10 Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) é uma operação de crédito que se destina a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro. 

11 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. 

12 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; 
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As despesas com juros, amortizações e demais encargos da dívida consolidada apresentaram a seguinte 
composição: 

       R$ Milhares
Valores em ESPECIFICAÇÃO 

2003 
JUROS, AMORTIZAÇÕES E DEMAIS ENCARGOS DA DÍVIDA 
CONSOLIDADA 636.785 
Encargos da Dívida Renegociada - PT 3102.2884.39.100.5024  352.694 

32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato   308.805 
32902200 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato  43.889 

Dívida Renegociada - PT 3102.2884.19.100.5025   108.081 
46907700 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado  108.081 

Encargos da Dívida Interna - PT 3102.2884.39.100.5026  32.539 
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato   30.847 
32902200 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato  1.692 

Dívida Interna - PT 3102.2884.19.100.5027   60.132 
46907100 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Resgatado  60.132 

Encargos da Dívida Externa - PT 3102.2884.39.100.5028  43.693 
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato   42.069 
32902200 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato  1.624 

Dívida Externa - PT 3102.2884.19.100.5029   32.751 
46907100 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Resgatado  32.751 

Dívida Externa - PT 1551.1584.19.100.6003   6.896 
46907100 - Administração da Dívida - Riourbe   6.896 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL    5.929.104
% de comprometimento com juros amortizações, juros e demais 
encargos da DC sobre a RCL  10,74%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 11,50%
Fonte: Cálculos da CAD/TCMRJ     

O índice de comprometimento de 10,74% atende ao limite estabelecido pela Resolução nº 43/01 do Senado 
Federal. 

111000...999   RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE DE CAIXA 

Para atendimento ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas, o §1º do art. 1º da Lei Complementar nº 
101/2000 dispõe que “A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em 
que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas (...)” 
apontando que as despesas inscritas em Restos a Pagar – Processados e Não Processados – deverão 
estar, ao final de cada exercício financeiro, cobertas pelas disponibilidades constantes nas contas de caixa 
e bancos, possibilitando, assim, seu pagamento no exercício seguinte.  

O anexo V do Relatório de Gestão de Fiscal busca evidenciar as disponibilidades de caixa em contraponto 
às parcelas comprometidas, demonstrando separadamente os recursos vinculados ao regime da 
previdência social das demais disponibilidades e obrigações. 
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Foi considerado, para efeito de análise, os valores pertencentes ao Município desconsiderando o Regime 
Previdenciário a fim de apurar a real disponibilidade de caixa. 

  R$ Milhares 
 ATIVO DISPONÍVEL 793.137 
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       734.196 

Depósitos          86.861 
Restos a Pagar Processados       451.367 

Do Exercício                       446.528 
De Exercícios Anteriores                     4.839 

Restos a Pagar Não Processados       156.149 
Do Exercício                 155.282 
De Exercícios Anteriores                        867 

(-) Restos a Pagar Intragovernamentais           (6.440) 
Outras Obrigações Financeiras          46.258 

Suficiência após a inscrição em Restos a Pagar          58.941 
Fonte: Demonstrativos da LRF e Balanços Gerais  

O Município do Rio apresenta situação favorável de Caixa. Seu Ativo Disponível é concentrado na rubrica 
Aplicações Financeiras, sendo R$ 665.731 mil responsáveis por 83,94% do total de R$ 793.137 mil.  

As obrigações de R$ 734.196 mil estão concentradas em Restos a Pagar do Exercício, R$ 601.810 mil 
(R$ 446.528 + R$ 155.282), 81,97% do total e Depósitos, R$ 86.861 mil, 11,83% do total. Há uma 
suficiência de curto prazo de R$ 58.941 mil.  

O montante de R$ 46.258 mil relativo às “Outras Obrigações Financeiras” encontra-se detalhado no capítulo 
relativo a CONSOLIDAÇÃO. 

As disponibilidades do regime previdenciário estão demonstradas a seguir: 

  R$ Milhares 
 ATIVO DISPONÍVEL 1.435.606 
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 11.408 

Depósitos 540 
Restos a Pagar Processados 356 

Do Exercício                 353 
De Exercícios Anteriores          2 

Restos a Pagar Não Processados 0 
Outras Obrigações Financeiras 10.512 

Suficiência após a inscrição em Restos a Pagar  1.424.198 
Fonte: Demonstrativos da LRF e Balanços Gerais  

O Regime Previdenciário também apresenta situação favorável de Caixa com um Ativo Disponível 
concentrado na rubrica Aplicações Financeiras, R$ 1.435.561 mil responsável por 99,99% do total das 
disponibilidades.  

As obrigações de R$ 11.408 mil estão concentradas em Outras Obrigações Financeiras, R$ 10.512 mil 
correspondentes a 92,15% do total das obrigações. Há uma suficiência de curto prazo de R$ 1.424.198 mil.  
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As disponibilidades de Caixa cobrem o total de Restos e Pagar existentes em 31/12/2003 dos Poderes 
Executivo, Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Município demonstradas a seguir: 

Disponibilidades Totais 

MUNICÍPIO
35,59%

FUNPREVI
64,41%

 

Suficiência de Caixa Total 

MUNICÍPIO
3,97%

FUNPREVI
96,03%

 

Do total das disponibilidades existentes em 31/12/2003, cerca de R$ 2.228.743 mil, 64,41% pertenciam ao 
Funprevi. Após considerar o total das Obrigações Financeiras de R$ 745.604 mil, restaram R$ 1.483.139 mil 
de suficiência de caixa, em que 96,03% pertence ao Funprevi. 

111000...111000   SERVIÇOS DE TERCEIROS 

A regra estabelecida no artigo 72 da Lei Complementar 101/2000 impõe um limitador de comprometimento 
deste gasto, que “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 e é evidenciado através do Anexo VII. 

A Portaria STN n° 516/02 alterou este anexo, retirando a descrição passagens e despesas com locomoção. 
Em face desta modificação, visando manter a comparabilidade dos valores do exercício de 2003 com o ano 
de 1999, os quadros seguintes contemplam essa alteração nos dois períodos: 

   R$  mil 
  1999 2003 % 

Receita Corrente Líquida 3.696.389 5.929.104 60,40% 
Total das despesas de serviços de terceiros 1.017.593 1.331.507 30,85% 

Em percentual 27,53% 22,46%  
Cálculos: CAD/TCMRJ    

No exercício de 2003, houve queda percentual em relação a 1999 - ano base, de 27,53% para 22,46%. O 
declínio foi devido ao aumento da Receita Corrente Líquida de R$ 3.696.389 mil, em 1999, para 
R$ 5.929.104 mil em 2003. A regra do art. 72 da LRF se encontra, portanto, acolhida. 
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111111...   CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 

111111...111   DOS DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A Dívida Ativa foi segregada em 03 fontes distintas: Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos 
Tributos, Receita da Dívida Ativa não Tributária – que engloba as multas e juros de mora destes créditos 
– e, Receita da Dívida Ativa Tributária. Tal fato, embora não caracterizado como impeditivo da análise 
temporal da arrecadação de tais rubricas, implicou na necessidade de se realizar um agrupamento por 
tributo associado, para que tal análise pudesse ser efetuada. 

111111...111...111   COMPOSIÇÃO DO SALDO 
De acordo com os dados fornecidos pela Controladoria Geral, relativos aos Créditos Fiscais Inscritos 
(R$ 9.131.379.912,59)13, a Dívida Ativa decorrente de Impostos (R$ 8.731.267.130,42) representa 95,62% 
do total, sendo portanto, inferior ao percentual apurado no exercício anterior, equivalente a 97, 96%. As 
mutações ocorridas no exercício estão demonstradas a seguir: 

ATUA LIZAÇÃO INSCRIÇÃO BAIXA POR 
PAGAM ENTO

BAIXA POR 
C ANCELA M ENTO

TOTA L

IPTU 3.939.503 716.445 589.972 110.206 39.450 1.156.762 5.096.264

ISS 2.876.569 322.612 354.591 14.594 16.602 646.006 3.522.575

IV V C 76.618 14.550 2.799 1.017 2.754 13.578 90.196

ITBI 6.122 1.947 14.879 610 106 16.110 22.232

DIV ERSOS 290.418 92.532 43.371 23.439 2.769 109.695 400.113
0 0

TOT AL 7.189.229 1.148.086 1.005.611 149.865 61.682 1.942.151 9.131.380

31/12/2003NAT UREZA 31/12/2002
M UTAÇ ÕES DO EXERCÍC IO 2003

 
Fonte: CGM Em milhares 

Conforme observado no gráfico ao lado, a maior participação no Saldo da Dívida, em 31/12/2003, 
correspondia ao IPTU, seguido pelo saldo referente ao ISS. Embora pouco significativo em termos de 
volume inscrito, quanto ao crescimento o ITBI apresentou a maior taxa (mais de 263%), se comparado com 
o ano anterior.  

Composição do Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2003 
Por Natureza

ISS
38,6%

IPTU
55,8%

ITBI
4,4%

IVVC
0,2%

DIVERSOS
1,0%

 
                                                      
13 No Balanço Patrimonial Consolidado em Créditos Realizáveis a Longo Prazo - Dívida Ativa - foi ajustada a Dívida Ativa, através de eliminação/exclusão, 

no valor identificado pelas instituições municipais, após consulta, quanto aos seus débitos inscritos – ficando em R$ 9.101.150.907,15 o saldo do exercício 

de 2003 
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Neste ponto, cabe acrescentar que, mesmo considerando-se que o IPTU é responsável por cerca de 73% 
dos quase R$ 150 milhões arrecadados com a Dívida Ativa, tal valor é insuficiente para fazer frente ao 
volume inscrito anualmente que, somado à atualização monetária dos créditos anteriormente inscritos, está 
em torno de R$ 1.305 milhões, sendo esta a razão para o crescimento constante do saldo do IPTU inscrito 
em Dívida Ativa. 

Cabe ressaltar que a Procuradoria Geral do Município, conforme apurado pela CAD - Coordenadoria de 
Auditoria e Desenvolvimento, tem dado preferência à execução judicial de débitos do IPTU (sem excluir os 
demais), pois estes são considerados cobráveis quando comparados com os outros, uma vez que o próprio 
imóvel sobre o qual incidiu o tributo serve de garantia ao seu pagamento, podendo ser executado 
judicialmente, por meio de leilão, tendo seu valor revertido para a quitação do débito. 

Ainda no que tange ao saldo, comparando-o agora com o apurado ao final do exercício anterior, observa-se 
que a participação do IPTU no total da dívida ativa aumentou de 54,8% para 55,8%, em contrapartida à 
participação do ISS, que apresentou um decréscimo de 1,4 pontos percentuais, correspondendo em 
31/12/2003 a 38,6% do saldo total. Cabe destacar ainda, o aumento da participação dos créditos diversos 
no estoque da dívida, cujo saldo deslocou-se de um percentual de 4,0% em 2002 para 4,38% em 2003.  

A seguir a evolução gráfica do saldo total da Dívida Ativa no período 1999-2003: 

Evolução do Saldo da Dívida Ativa em valores reais 
Base 2003 = 100

-

2,0

4,0

6,0

8,0
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No que tange à evolução da Dívida Ativa, aberta por natureza, no período de 1999/200314, é possível 
destacar que a mesma cresceu, em termos reais, mais de 66% no período acima. O IPTU e o ISS, como 
tributos mais expressivos, apresentaram crescimento de 61,10% e 65,88%, respectivamente.  

Valores  Reais  Base 2003 =100
NATUREZA 1999 2000 2001 2002 2003

IPTU 3.163.421.474      3.305.656.576      3.997.543.570      4.528.910.511      5.096.264.295      
ISS 2.123.520.235      2.357.764.169      2.809.866.600      3.306.946.247      3.522.574.880      
IVVC 60.755.885          62.408.235          85.419.076          88.080.994          90.195.660          
ITBI 5.113.012            4.927.800            7.013.298            7.038.182            22.232.296          
DIVERSOS 146.615.803         174.129.925         187.329.390         333.868.385         400.112.782         

TOTAL 5.499.426.410      5.904.886.705      7.087.171.934      8.264.844.318      9.131.379.913       
Fonte: CGM, Cálculos CAD/SCE. 

                                                      
14 Valores deflacionados pelo IPCA-E do IBGE, com base 2003 = 100. 
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111111...111...222   DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 
Quanto à questão da Receita Arrecadada com a Dívida Ativa, é apresentado a seguir o quadro com a 
evolução da Previsão comparada com Arrecadação efetiva, discriminada por natureza, no exercício de 
2003. 

Conforme se pode observar, a arrecadação do ITBI, levando-se em conta toda a Arrecadação da Dívida 
Ativa, incluindo multas e juros, foi a única natureza que apresentou um conceito “’ÓTIMO” no índice TPR 
desenvolvido pela ABOP, com 0,62% acima do previsto; e “REGULAR” ao analisar separadamente a 
arrecadação do imposto e das multas e juros decorrentes do atraso no pagamento, que ficaram 
respectivamente, 6,47% abaixo do previsto, e 8,21% acima do previsto.  Todas as outras naturezas 
obtiveram um conceito “ALTAMENTE DEFICIENTE” por ficarem com um desvio acima de 15% da previsão. 

Tais números demonstram a dificuldade de se estimar a receita decorrente de Dívida Ativa, fato este, que 
pode ser explicado pela relação existente entre a arrecadação e a tramitação judicial dos processos de 
cobrança, bem como do resultado de tais ações, no âmbito do Judiciário. 

P REV IS ÃO ARRECADAÇÃO %
IP TU 82.320.046,00 60.229.292,00 (26,84% )
IS S 12.496.093,00 8.338.557,97 (33,27% )
ITB I 327.420,00 306.248,37 (6,47% )
OUTROS  
TRIB UTOS 29.352.914,00 15.424.685,73 (47,45% )
NÃ O 
TRIB UTÁ RIA 6.789.390,00 9.814.755,30 44,56%

TOTAL 131.285.863,00 94.113.539,37 (28,31%)

P REV IS ÃO ARRECADAÇÃO %
IP TU 63.891.384,00 48.588.621,40 (31,49% )
IS S 4.699.227,00 6.255.494,84 24,88%
ITB I 278.837,00 303.793,08 8,21%
OUTROS  
TRIB UTOS 215.103,00 603.604,18 64,36%
NÃ O 
TRIB UTÁ RIA 0,00 0,00 -

TOTAL 69.084.551,00 55.751.513,50 (23,92%)

P REV IS ÃO ARRECADAÇÃO %
IP TU 146.211.430,00 108.817.913,40 (25,57% )
IS S 17.195.320,00 14.594.052,81 (15,13% )
ITB I 606.257,00 610.041,45 0,62%
OUTROS  
TRIB UTOS 29.568.017,00 16.028.289,91 (45,79% )
NÃ O 
TRIB UTÁ RIA 6.789.390,00 9.814.755,30 44,56%

TOTAL 200.370.414,00 149.865.052,87 (25,21%)

RUBRICA

RUBRICA RECEITA DA DÍV IDA ATIV A

M ULTA E JUROS  DE M ORA DA DÍV IDA ATIV A
RUBRICA

RECEITA DA DÍV IDA ATIV A

 

No que diz respeito à evolução da relação entre a previsão e a arrecadação da Dívida Ativa, cabem ainda 
algumas considerações, especialmente no que diz respeito ao fato de que nestes dois últimos exercícios foi 
necessária a elaboração de dois indicadores para o cálculo de tal relação: 

 O primeiro leva em conta o valor arrecadado apenas com os valores inscritos em dívida ativa, critério 
este utilizado pela CGM quando de suas considerações sobre a arrecadação da dívida ativa, tanto no 
relatório da Prestação de Contas, quanto nos relatórios da Lei Complementar 101/00 – LRF. Através 
deste critério, a arrecadação obtém conceito “ALTAMENTE DEFICIENTE” no indicador TPR da 
ABOP, ao apresentar uma variação de 28,31%. 

 O segundo conceito, utilizado pela PGM em seus relatórios, engloba todos os valores arrecadados 
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como Dívida Ativa, incluindo multas e juros, sendo, portanto, superior ao anteriormente apresentado. 
Por este critério, a arrecadação da Dívida Ativa também apresenta o conceito “ALTAMENTE 
DEFICIENTE”  no indicador TPR, ao apresentar uma variação de 25,21%. 

Em todo caso, a arrecadação ficou aquém da previsão e também bastante inferior ao saldo inscrito em 
Dívida Ativa. 

EX ERCÍCIO P REVISÃO ARRECADAÇÃO %
2003 (1) 131.285.863,00 94.113.539,37 (28,31% )
2003 (2) 200.370.414,00 149.865.052,87 (25,21% )
2002 (1) 79.039.376,00 80.968.354,11 2,44%

2002 (2) 119.492.564,00 129.948.502,59 8,75%

2001 99.050.000,00 98.117.705,22 (0,94% )

2000 98.000.500,00 89.854.834,67 (8,31% )
1999 147.300.608,00 75.122.026,59 (49,00% )
1998 118.000.000,00 50.938.525,26 (56,83% )
(1) C o ns iderando  apenas  as  rubricas  de D ív ida A t iva referentes  ao s  t ributo s .

(2) C o ns iderando  to das  as  receitas , inc lu indo  M ultas  e J uro s .  
Previsão X Arrecadação da Dívida Ativa - 1999 - 2003
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111111...111...333   INDICADORES DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA 
Preliminarmente, é necessário informar que foi utilizado o critério 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 dos números.  

No saldo da Dívida estão inclusos multas, juros e atualizações dos créditos não pagos. 

ÍNDICE DE ARRECADAÇÃO - composto pela divisão da Receita Arrecadada pelo Total do Saldo da 
Dívida.  

O quadro a seguir compara vários exercícios. A alta que se apresentava até de 2000 foi revertida em 2001, 
retornando no exercício de 2002, embora não atingindo os níveis de 99/00, e caindo novamente em 2003.  

R$1,00

Ano Receita Total Saldo da Dívida Índice  de
Arrecadação

1998 50.938.524       2 .924.461.968    1 ,74%

1999 75.121.757       3 .765.723.359    1 ,99%

2000 89.854.817       4 .455.096.124    2 ,02%

2001 98.117.705       5 .701.926.675    1 ,72%

2002 129.948.503     7 .198.229.329    1 ,81%

2003 149.865.053     9 .131.379.913    1 ,64%

Fonte: C ontro ladoria  Gera l do  Mun icíp io  
ÍNDICE DE GESTÃO DA DÍVIDA - composto pela divisão da Receita Arrecadada pelo Total de 
Inscrições em Dívida Ativa, indicando a eficiência da Administração na cobrança da Dívida. 

Conforme observado na tabela a seguir, o indicador sofreu uma queda no exercício de 2001, decorrente, 
principalmente, do aumento significativo das inscrições, já que o valor da Receita Arrecadada também 
apresentou um acréscimo no mesmo período. Nos dois anos seguintes há um crescimento do índice,  fruto 
direto da diferença entre o crescimento dos percentuais da Receita Total, que ultrapassou os 50% no 
período,  e do Valor Inscrito, que não chegou a 3% neste período. 

R$1,00

Ano Rece ita  Tota l  Va lor Inscrito
em  Dívida  Ativa  

Gestão da  Dívida  
Ativa

1999 75.121 .757       1 .118 .686 .569    6 ,72%

2000 89.854 .817       745 .687 .619       12 ,05%

2001 98.117 .705       984 .924 .456       9 ,96%

2002 129.948.503     1 .035 .683 .005    12 ,55%

2003 149.865.053     1 .005 .611 .152    14 ,90%

Fonte : C ontro ladoria  Gera l do  Mun icíp io  
 
 

INDICADOR DA ADMINISTRAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA - composto pela divisão do Total de 
Inscrições em Dívida Ativa pela Receita Tributária Total, indicando a eficiência da Administração na 
arrecadação das receitas próprias. 
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Seguindo a tendência de baixa na inadimplência apresentada no exercício de 2002, 2003 apresentou mais 
uma queda expressiva, de mais de 5 pontos percentuais em relação ao exercício anterior e se aproximou do 
índice de 2000. 

R$1,00

Ano  Valor Inscrito 
em  Dívida  Ativa 

 Receita  
Tributária  

Adm inis tração da
Inadim plênc ia

1999 1 .118.686.569  1 .647.949 .458    67 ,88%

2000 745.687.619     1 .770.128 .344    42 ,13%

2001 984.924.456     1 .933.490 .879    50 ,94%

2002 1 .035.683.005  2 .149.331 .940    48 ,19%

2003 1 .005.611.152  2 .329.485 .194    43 ,17%

Fonte: C ontro ladoria  Gera l do  Mun icíp io  

111111...222   DOS DADOS ORIUNDOS DA PGM E DAS DIFERENÇAS COM 
RELAÇÃO A CGM 

Dando prosseguimento à rotina implantada quando da análise das Contas de Gestão do Exmo. Sr. Prefeito 
no exercício 2003, a CAD coletou, junto à Procuradoria Geral do Município – PGM, as informações 
referentes à Dívida Ativa. No que diz respeito à composição15 da Dívida Ativa, os relatórios da PGM podem 
ser resumidos conforme quadro seguinte: 

A TUAL IZAÇ ÃO INSCRIÇÕES A JUST ES DA  
INSCRIÇÃO

PA GAM ENTOS JUROS 
PAGOS*

CANCELA -
M ENTOS

IPTU 4.069.341.839 716.444.570 598.662.623 (8.690.345) 119.813.493 3.982.780 39.449.587 1.147.153.769 5.216.495.608

ISS 2.517.099.784 322.611.681 354.809.798 (219.230) 14.179.552 548.551 16.602.315 646.420.382 3.163.520.166

IV V C 121.354.054 14.550.351 2.798.512 1.016.782 2.754.254 13.577.827 134.931.881

IT BI 8.234.987 1.947.226 15.631.651 (752.374) 511.069 1.463 106.375 16.209.059 24.444.046

DIV ERSOS 468.205.846 92.532.381 43.366.023 4.493 9.583.878 2.752 2.769.194 123.549.825 591.755.671

TOTAL 7.184.236.509 1.148.086.210 1.015.268.607 (9.657.456) 145.104.775 4.535.546 61.681.724 1.946.910.862 9.131.147.371

*A  coluna "JUROS PA GOS"  s ão referentes  aos  juros  c obrados  dos  parcelam entos  dos  débito

Fonte: PGM

NA TUREZA 31/12/2002 TOTAL 31/12/2003
M UTAÇ ÕES DO EXERCÍC IO

 

Da mesma forma que no exercício anterior, ainda persistem divergências entre os valores da Dívida Ativa 
apurados pela CGM e pela PGM, embora tal diferença seja residual em relação ao montante do saldo total 
da dívida, conforme pode ser visto na tabela e no gráfico a seguir. 

                                                      
15 A diferença de R$ 4.030.961,91 no saldo final do exercício de 2002, entre as planilhas de contabilidade de 2002, informadas pela PG/CIN no início de 

2003  (R$ 7.180.205.547,12)  e no final de 2003 (R$ 7.184.236.509,03), deve-se a um acerto feito na planilha para incluir as informações de juros pagos a 

partir do ano de 2000.  

Inicialmente, os valores de pagamento relativos aos juros do parcelamento cobrados de acordo com o art. 184, inciso II, da Lei 691/1984, com a nova 

redação dada pela Lei 2549/1997, não eram computados no cálculo do saldo, o que gerava um saldo menor que o real. Com a inclusão dos valores de 

pagamento dos juros, os saldos finais destas planilhas foram recalculados, daí a diferença que se verifica nas informações acima referidas. 
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Em  R$ 1,00

ANO CGM PGM Diferença
CGM - PGM Diferença %

1998 2.924.461.968  3 .014.533.831  (90.071.863,39) 3 ,080%

1999 3.765.723.359  3 .455.460.394  310.262.965,09 8,239%

2000 4.455.096.124  4 .446.816.898  8.279.226,39 0,186%

2001 5.701.926.675  5 .697.306.691  4.619.983,53 0,081%

2002 7.189.229.329  7 .180.205.547  9.023.781,49 0,126%

2003 9.131.379.913  9 .131.147.371  232.541,31 0,003%
 

Evolução da diferença entre o Valor da Dívida Ativa 
conforme apurado pela CGM e pela PGM

8,239%

0,186% 0,081% 0,126% 0,003%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%

1999 2000 2001 2002 2003
 

É importante ressaltar que ao analisar a Dívida Ativa por Natureza o comportamento das diferenças se 
altera.  

R$ 1.000,00
Dife re nça Dife re nça

CGM PGM CGM -P GM %
IPTU 5.096.264.295 5.216.495.608 (120.231.313) 2,305%
ISS 3.522.574.880 3.163.520.166 359.054.714 -11,350%
IVVC 90.195.660 134.931.881 (44.736.221) 33,155%
ITB I 22.232.296 24.444.046 (2.211.750) 9,048%
DIVE RSOS 400.112.782 591.755.671 (191.642.889) 32,385%

TOTAL 9.131.379.913 9.131.147.371 232.542 -0,003%

NATUREZA Sa ldos da  Dívida

 

Analisando-se a composição do saldo e o histórico da Dívida Ativa, pode-se concluir que a divergência é 
reflexo, principalmente:  

 de questões de atualização monetária e conversão de moedas, que produziram divergências na 
contabilidade da Procuradoria Geral e da Controladoria Geral no cálculo da atualização dos saldos da 
dívida dos exercícios anteriores;  

 da não utilização pela CGM dos “Ajustes da Inscrição” que é realizada na PGM e  

 das baixas no saldo da dívida, pela CGM, dos valores pagos referentes aos juros dos parcelamentos, 
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que não estão inseridos no saldo da Dívida Ativa.  

Quanto aos pagamentos, a diferença principal reside no fato de que a Controladoria Geral considera em seu 
cálculo os relatórios de receita da Secretaria Municipal de Fazenda, ao qual insere os juros pagos dos 
parcelamentos, enquanto a Procuradoria Geral contabiliza-os separadamente. 

111111...333   OUTROS ASPECTOS RELEVANTES DA DÍVIDA ATIVA 

111111...333...111   ARRECADAÇÃO JUDICIAL X AMIGÁVEL 
A seguir, são apresentadas as evoluções, em valores corrigidos pelo IPCA-E, das arrecadações por via 
judicial e amigável, cabendo ressaltar que, a despeito da queda ocorrida em 2001, a arrecadação pela via 
judicial obteve um crescimento considerável ao longo do período 99/03, acumulando uma variação real de 
20%.  

Quanto à arrecadação pela via amigável, a mesma apresentou crescimento de 58% no período 99/03, mas 
ocorrendo uma pequena queda de 2002 para 2003. Cabe frisar que a PGM tem envidado esforços no 
sentido de incentivar o pagamento pela via amigável, possibilitando que sua atuação seja concentrada na 
resolução das pendências judiciais existentes. 

AM IGÁVEL % TOTAL JUDICIAL % TOTAL TOTAL

1999 54.529.555   50,8% 52.834.398    49,2% 107.363.953   

2000 45.933.065   37,0% 78.297.799    63,0% 124.230.864   

2001 68.010.537   61,6% 42.371.441    38,4% 110.381.978   

2002 89.810.229   60,2% 59.498.745    39,8% 149.308.973   

2003 85.975.839   57,5% 63.454.528    42,5% 149.430.367   
Fonte : PDA/PGM

ARRECADAÇÃO TOTAL (V ALORES  REAIS )

 

A seguir, é apresentado o gráfico da Evolução dos valores dos dois tipos de cobrança existentes: 

Evolução da Arrecadação por via Judicial e Amigável 
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FONTE: PDA/PGM 
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111111...333...222   INSCRIÇÃO ISS E IPTU 
No exercício de 2003 foi observado, pela primeira vez desde 1999, um decréscimo no valor inscrito do ISS, 
que em 2002 chegou a ultrapassar o valor inscrito no IPTU, conforme gráfico a seguir: 

Evolução do valor inscrito em Dívida Ativa - Impostos 
Selecionados - IPTU e ISS 
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Conforme se pode observar, a inscrição referente ao IPTU mantém-se com pequenas variações, tendo um 
acréscimo de 1999 para 2003 de aproximadamente 13% em valores atuais. Porém, a inscrição do ISS que 
vinha apresentando uma tendência forte de crescimento até o exercício de 2002, obteve uma queda 
expressiva de aproximadamente 35%. Mesmo assim, comparando-se os anos de 1999 e 2003 é verificado 
um crescimento de mais de 21%. 

111111...333...333   CANCELAMENTOS DE INSCRIÇÕES 
Pode-se verificar ao analisar a tabela abaixo que os cancelamentos possuem um grande peso nas baixas 
da Dívida Ativa. Mesmo após queda expressiva no exercício de 2000, esta participação ainda continua 
elevada e com valores significativos. 

Valores Reais

NATUREZA CANCELAMENTOS PAGAMENTOS TOTAL %

1999 53.999.071 75.122.027 129.121.097 41,82%

2000 30.436.445 89.854.835 120.291.279 25,30%

2001 35.534.853 98.117.705 133.652.558 26,59%

2002 39.385.774 129.948.503 169.334.276 23,26%

2003 61.681.724 149.865.053 211.546.777 29,16%

BAIXAS DA DÍVIDA ATIVA

     PARTICIPAÇÃO DO CANCELAMENTOS NAS BAIXAS DA DÍVIDA ATIVA

 

O cancelamento da inscrição em Dívida Ativa ocorre quando a PGM, a SMF ou o interessado, sempre 
através de processo administrativo devidamente fundamentado, requer a extinção da cobrança do referido 
débito. 

Tais processos podem ter sua formalização originada nos dois órgãos supracitados. No âmbito da SMF, o 
interessado protocola um requerimento de alegação de pagamento, que consiste, na maioria dos casos, de 
recursos administrativos contra o crédito lançado pela Prefeitura e já inscrito em Dívida Ativa. Após a 
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verificação da procedência do recurso é feita a comunicação à PGM para baixa do crédito inscrito. No 
âmbito da PGM, os processos formalizados são também, em sua maioria, alegações de quitação da Dívida 
Ativa, podendo ser também referentes a créditos indevidamente lançados, mas que, por razões relativas à 
tramitação processual, são inscritos em Dívida Ativa embora inexista o débito em aberto, surgindo a 
necessidade do cancelamento da Dívida Ativa. 

111111...333...444   COMPOSIÇÃO DO SALDO DO IPTU – POR DEVEDORES 
Analisando a composição do saldo da dívida referente ao IPTU, que corresponde a maior parcela da Dívida 
Ativa, por inscrição imobiliária, verifica-se um elevado índice de concentração da dívida, pois somente uma 
inscrição16 é responsável por cerca de 33,48 % do total inscrito, conforme gráfico a seguir: 

Composição da Dívida Ativa do IPTU - por inscrições

 maior 
devedor

56,90%

50 maiores 
devedores

100 maiores 
devedores

63,95%

Restante dos     
devedores

36,05%

33,48%

 

Assim os 50 maiores devedores respondem por 56,90% do saldo da dívida. Considerando-se os 100 
maiores devedores, restará evidenciado que esses débitos representam 63,95% do total inscrito. Há de se 
ressaltar que dentro desse grupo (100 maiores devedores de IPTU), há várias inscrições referentes a 
endereços com numeração zero, oriundos de loteamentos não existentes; a instituições da administração 
pública federal e estadual, bem como de pessoas jurídicas, cuja falência e dissolução já é pública e notória, 
o que prejudica a cobrança e execução. Dessa forma, considerando a existência de devedores contumazes 
e dada a dificuldade na realização de parte dos créditos inscritos em dívida ativa, foi recomendado na 
análise das contas referentes ao exercício de 2002, a constituição de uma provisão contábil para perdas. 
Maiores comentários a respeito desse assunto são apresentados no item 13 (recomendações 38 e 39 da 
prestação de Contas do exercício anterior. 

                                                      
16 Em 2003 as duas maiores inscrições foram transformadas em uma única  
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111222...   DO ENDIVIDAMENTO 
A Dívida Pública do Município é constituída pela Dívida Flutuante e pela Dívida Fundada Interna e Externa, 
sendo que a Dívida Flutuante corresponde aos compromissos de curto prazo, enquanto que as Dívidas 
Fundadas Interna e Externa referem-se às obrigações de médio e longo prazo. 

A primeira, com encargos a serem quitados até o final do exercício subseqüente, é realizada para atender 
às eventuais insuficiências de caixa ou para compensar a sazonalidade na arrecadação de determinadas 
receitas, mediante a emissão de notas, bônus rotativos ou títulos assemelhados.  As de longo prazo – 
realizadas através de obrigações, apólices e meios assemelhados – são estabelecidas com vistas à 
realização de empreendimentos de grande vulto ou de longo período de maturação.  Uma parte residual da 
dívida pública é proveniente de outros compromissos, tais como os depósitos (fianças, cauções, etc.) e os 
resíduos passivos (restos a pagar). 

111222...111   DÍVIDA FLUTUANTE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

A Dívida Flutuante, também denominada Dívida não Consolidada, é aquela contraída pelo Tesouro por um 
período limitado de tempo, quer na sua condição de administrador de bens de terceiros confiados à sua 
guarda, quer para atender as momentâneas necessidades de caixa.  Segundo a Lei nº 4.320/64, a Dívida 
Flutuante compreende os restos a pagar (excluídos os serviços de dívida), os serviços de dívida a pagar, os 
depósitos de terceiros (inclusive as consignações em folha) e os débitos de tesouraria.  Constituem 
compromissos da dívida flutuante, igualmente, os relativos às operações de crédito por antecipação da 
receita 

O quadro e o gráfico seguinte demonstram a evolução da dívida flutuante de 2000 a 2003, lembrando que 
os valores de 2003 foram considerados fixos e os de anos anteriores foram atualizados com base no IPCA-
E (índice de preços ao consumidor amplo especial) médio do período, medido pelo IBGE, a fim de tornar os 
dados comparativos ao longo do período. 

Evolução  da Dívida Flu tuante

2000

Em R$ Mil Em R$ Mil
V ariação 

%  A no 
A nterior

Em R$ Mil
V ariação 

%  A no 
A nterior

Em R$ Mil
V ariação 

%  A no 
A nterior

Res tos  a Pagar 194.232,02     510.064,72    162,61% 575.139,86     12,76% 506.970,98 (11,85% ) 161,01%

Serv iço da Dív ida a Pagar 12.278,31       13.979,55      13,86% 21.864,36       56,40% 16.917,62 (22,62% ) 37,78%

Cons ignações 3.391,89         1.287,01        (62,06% ) 2.259,15         75,53% 11.779,89 421,43% 247,30%

Depós itos  de Diversas  Origens 37.808,74       47.568,57      25,81% 62.113,55       30,58% 72.216,86 16,27% 91,01%

Precatórios  Judic iais 25.157,40       12.280,03      (51,19% ) 5.747,23         (53,20% ) 20.360,80 254,27% (19,07% )

Despesas  a Pagar 126.413,67     99.499,97      (21,29% ) 101.566,80     2,08% 168.349,92 65,75% 33,17%

Seguridade Soc ial 11.370,17       12.190,01      7,21% 13.373,36       9,71% (100,00% )

Notas  de Repasse a Pagar -                  -                 177.797,79     100,00% 136.723,62 (23,10% ) 100,00%

Outras  Dív idas 19.864,09       10.164,31      (48,83% ) 11.244,14       10,62% 15.215,32 35,32% (23,40% )

TOTAL 430.516,29     707.034,18    64,23% 971.106,23     37,35% 948.535,01 -2,32% 120,32%

Fonte : CGM
Cálcu los : CA D/TCMRJ

V ariação 
%  (00/03)

2003

V ALORES NOM INAIS

2002

V ALORES ATUALIZADOS PELO IPCA - E M ÉDIO

2001
Dis cr im inação
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Evolução da Dívida Flutuante (2000/2003)
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Com base no quadro e no gráfico acima, pode-se inferir que: 

 A dívida flutuante aumentou, em relação a 2000, R$ 518.018,72 mil (120,32%).  

 Em relação a 2002, ocorreu uma diminuição de R$ 22.571,22 mil (2,32%). 

 O quadro nos indica que, em termos percentuais, a maior diminuição em relação ao exercício de 
2002 se deu no grupo Serviço da Dívida a Pagar (22,62%). Por outro lado, os grupos Consignações e 
Precatórios Judiciais apresentaram aumento significativo em relação ao exercício anterior, da ordem 
respectivamente de 421,43% e 254,27%.  

Não obstante a diminuição constatada no exercício de 2003 em relação a 2002, o fato é que o crescimento 
médio do montante da dívida flutuante de 2000 a 2003 foi de 40,11% ao ano, enquanto o Ativo Circulante 
apresentou, nos últimos dois exercícios, uma diminuição real média de 39,02%.  

Sendo o atual exercício (2004) o último do mandato da atual administração, cabe alertar para a disposição 
contida no artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 (LRF): 

“É vedado aos governos (...) nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de 
despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenham parcelas a serem 
pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.” 
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A seguir é demonstrada a composição da Dívida Flutuante da Administração Direta em 31/12/2003. 

Composição da Dívida Flutuante em 31/12/2003

Outras Dívidas
1,60%

Precatórios Judiciais
2,15%

Consignações
1,24%

Notas de Repasse a 
Pagar

14,41%
Despesas a Pagar

17,75%

Depósitos de 
Diversas
Origens
7,61%

Restos a Pagar
53,45%

Serviço da Dívida a 
Pagar
1,78%

 

111222...222   DÍVIDA FUNDADA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

111222...222...111   INTRODUÇÃO 
A Dívida Fundada também denominada Dívida Consolidada corresponde àquela dívida que é contraída pelo 
Tesouro (da União de Estado ou Município), mediante a emissão de títulos ou contratação com instituições 
financeiras, para atender a compromissos de exigibilidade superior a doze meses e destinadas ao 
equacionamento do desequilíbrio orçamentário ou ao financiamento (custeio) de obras, programas de média 
ou longa duração, e/ou de serviços públicos cuja natureza viabilizem a tomada de recursos junto a terceiros. 
Incluem-se nestas categorias também as concessões de garantias que representem compromissos para 
resgate em exercício subseqüente (mais de doze  meses). A Dívida Fundada pode abranger operações de 
caráter interno, externo ou ambos, segundo a situação dos agentes financeiros.  As operações que a 
constituem dependem de autorização prévia do Poder Legislativo do nível de Governo a que se vincula o 
órgão interessado, tanto para sua contratação como para sua amortização. No caso das operações de 
caráter externo, consoante fixa a Constituição (art. 52, V), sua contratação depende também de autorização 
in concreto (caso a caso) do Senado Federal. A Dívida Fundada costuma ser escriturada com nível de 
especificação suficiente para possibilitar, a qualquer momento, a determinação da posição dos empréstimos 
(principal já amortizado e a amortizar) e dos respectivos juros e encargos. 

Em 31/12/03, o passivo permanente totalizava R$ 6.692.088.070,74, correspondendo a Dívida Interna a 
88,46% e a Externa aos restantes 11,54%, conforme quadro a seguir: 

D ív. Fundada Interna 5.919.560  88,46%

D ív. Fundada Externa 772.528     11,54%

TOTAL 6.692.088  100,00%

D iscrim inação E M R $ Mil %
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111222...222...222   MONTANTE DA DÍVIDA 
A seguir são apresentados um quadro e um gráfico com os montantes da dívida fundada referente à 
administração direta ao longo dos últimos 05 (cinco) anos, para fins de comparação, lembrando que os 
valores de 2003 foram mantidos fixos, atualizando os dos anos anteriores com base no IPCA-E (índice de 
preços ao consumidor amplo especial) médio do período, medido pelo IBGE, a fim de tornar os dados 
comparativos ao longo do período. 

Evo lu ção d a Dívid a Fu nd ada

Em R$ Mil Em R$ Mil V ariaç ão %  
A no A nterior

Em R$ Mil V ariaç ão %  
A no A nter ior

Em R$ Mil V ariaç ão %  
A no A nter ior

Em R$ Mil V ariaç ão %  
A no A nter ior

D ív. Fundada In te rna 5 .071 .445         5 .237 .606          3 ,28% 5.449.361        4 ,04% 6.507 .202      19 ,41% 5.919.560         (9 ,03% ) 16 ,72%

D ív. Fundada Exte rna 411 .901             551 .856              33 ,98% 667.899           21 ,03% 986 .937          47 ,77% 772.528            (21 ,72% ) 87 ,55%

TOTAL 5 .483 .347         5 .789 .463          5 ,58% 6.117.261        5 ,66% 7.494 .139      22 ,51% 6.692.088         (10 ,70%) 22 ,04%

V ariaç ão %  
(1999/2003)

2001 2002 200320001999

Discrim inação

 
Fonte: Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Fazenda 

 

Dívda Fundada - Administração Direta
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Com base nos dados apresentados, percebe-se que a dívida aumentou 22,04%, de 1999 a 2003. Tendo 
como base o exercício de 2002, constata-se uma diminuição de 10,70%, sendo 9,03% da Dívida Fundada 
Interna, de 21,72% da Dívida Fundada Externa. 

Esta variação se dá em virtude de acréscimos e decréscimos decorrentes de Atualização Monetária, 
Operações de Crédito, Incorporações e Inscrições, Variação Cambial, Valores a Internalizar, Amortizações e 
Valores Internalizados. A composição do montante da dívida referente à administração direta é 
demonstrada na planilha a seguir: 
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DISCRIM INAÇÃO
 Sald o e m  

31/12/03
V ar iação
 e m  R$ Em  m ilh are s

Atual.
M o ne t.

Op e r . De
cré dito /Ins cr . To tal Am or t.

A ju s te s  Exe rc. 
Ante r io r e s T otal

Interna 5.923 .177 167.965 64 .673 232 .639 201 .634 34 .622 236.256 5.919.560 -3.617 -0 ,06%
Em  con tra tos 5.516 .186 189.049 6 .258 195 .306 138 .381 0 138.381 5.573.111 56.926 1 ,03%
C onvertida  em  con tra tos 203 .517 -36.857 0 -36 .857 5 .165 0 5.165 161.494 -42.023 -20 ,65%
Autos  de in fração 22 .689 1.651 3 .751 5 .402 28 .091 0 28.091 0 -22.689 -100 ,00%
Financiam entos 5 .724 644 0 644 2 .618 0 2.618 3.750 -1.974 -34 ,49%
D ívidas  in tragov. 146 .146 13.480 1 13 .481 0 34 .622 34.622 125.005 -21.141 -14 ,47%
C ertif. de reconhec.d ív. - C R D 's 1 .536 0 0 0 0 0 0 1.536 0 0 ,00%
Preca tó rios  jud icia is 27 .380 0 30 .713          30 .713      27 .380 0 27.380 30.713 3.334 12 ,18%
D epós itos  jud icia is 0 0 10 .923          10 .923      0 0 0 10.923 10.923 100 ,00%
Seguridade  Socia l 0 0 13 .027          13 .027      0 0 0 13.027 13.027 100 ,00%

V ar .
cam bial

Op e r . De
cré d ito

V alore s
a 

In te rn aliz ar Am o r t.
V alo re s

In te rn alizado s
Exte rna 898 .359 -163.620 83 .733 0 32 .751 13.193 772.528 -125.831 -14 ,01%

BID 898 .359 -163.620 83 .733 0 32 .751 13.193 772.528 -125.831 -14 ,01%

 Sald o e m  
31/12/02

To tal
 de  

Acré s cim os

T otal
 d e  Baixas

 Sald o e m  
31/12/03

V ar iação
 e m  R$

V ar iação
 e m  %

Tota l (Int. + Ext.) 6.821 .536 152 .752 282 .200 6.692.088 -129.448 -1 ,90%

V ar iação
 e m  R$

V ar iação
 e m  %

Baixas

EVOLUÇÃO DA DÍV IDA NO EX ERCÍCIO DE 2003

 Sald o e m  
31/12/03

 Sald o e m  
31/12/02

 Sald o e m  
31/12/02

Acré s cim os Baixas

Acré s cim os

 
Fonte: Controladoria Geral do Município 

Com base na planilha acima observa-se: 

 Com relação à dívida interna, a atualização monetária respondeu por 72,20% dos acréscimos, 
enquanto a liberação/inscrição de novos créditos correspondeu a 27,80%, dos quais 3% referem-se a 
duas operações que não apresentaram movimentação no exercício de 2003 (contratos CEF – Pró-
moradia n.ºs 50543/97/1998 e 59546-64/1998, no montante de R$ 1.944,94 mil). As amortizações 
ficaram em torno de R$ 201.634 mil. 

 Com relação à dívida externa, a valorização cambial foi a grande responsável pela diminuição 
verificada em relação ao exercício de 2002. 

  Comparando-se os acréscimos “reais” da dívida de R$ 148.406 mil (referente exclusivamente a 
novos créditos), com as amortizações efetuadas, cujo montante é de R$ 234.385 mil, verifica-se uma 
diminuição de R$ 85.979 mil, ou seja, tendo em vista que o total de baixas superou os acréscimos, 
houve uma diminuição real da dívida no valor supra mencionado. 

111222...222...333   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RENEGOCIADA 
O montante da Dívida Renegociada, no final de 2003, atingiu R$ 5.204.852.219,93, correspondentes ao 
saldo refinanciado em 1999 (R$ 2.653.366.263,29) acrescido de juros e correção monetária, descontadas 
as prestações pagas no dia 25 de cada mês. Conforme já destacado quando da análise da Prestação de 
Contas referente ao exercício de 2002, a taxa de juros incidente sobre o saldo devedor era de 6 (seis) por 
cento ao ano, nos termos do contrato de renegociação da dívida, pactuado com base na MP n.º 2.118-26. 
Tal contrato possui dois aditivos: O primeiro teve por objeto alterar cláusulas do contrato no sentido de 
retificar o valor referente à instituição credora Caixa Econômica Federal (CEF). O segundo alterava as taxas 
de juros utilizadas, passando de 9%a.a. (nove por cento ao ano) para 6%a.a. (seis por cento ao ano), com 
uma condição: o Município do Rio de Janeiro comprometia-se a amortizar 20% do saldo da dívida, no prazo 
de 30 meses, a contar de 1º de setembro de 1999. Caso essa amortização não fosse feita ou fosse feita a 
um valor inferior a 20 %, o percentual de juros a incidir seria alterado para 7,5 ou 9% em função do valor 
amortizado retroativamente a setembro de 1999.  

Para que o Município continuasse usufruindo do benefício da correção do saldo devedor da dívida a uma 
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taxa de 6% (seis por cento) ao ano, deveria ter sido feita uma amortização extraordinária de 20% (vinte por 
cento) do saldo da dívida, o que não aconteceu. 

O entendimento da Prefeitura em março de 2002 (limite para a amortização extraordinária) era de que o 
vencimento da dívida dar-se-ia apenas em novembro de 2002, motivo pelo qual  impetrou, por meio da 
PGM, Ação Cautelar Inominada, requerendo “... a concessão de medida liminar (...) com a determinação 
judicial de vedação da execução administrativa da garantia (...) ficando os réus terminantemente proibidos 
de efetuar ou requerer qualquer transferência de numerário das contas municipais (...) até o julgamento 
desta cautelar e da ação principal a ser proposta para a discussão dos termos do contrato”. Com isso, a 
Prefeitura tentava, preliminarmente, impedir que: 

 A taxa de juros fosse alterada de 6% (seis por cento) para 9% (nove por cento) ou 7,5% (sete e meio 
por cento); 

 A União transferisse ou requeresse, de maneira incontinente, por si só ou através de agente/banco, 
receitas dadas em garantia; 

 Fosse penalizada com a aplicação da Taxa SELIC. 

Uma vez que a pretensão da Prefeitura não prosperou, (tendo em vista o indeferimento da Liminar 
publicado no DOU de 09/04/02), a taxa de juros foi alterada de 6 (seis) para 9 (nove) por cento 
retroativamente a setembro de 1999.  

A diferença de 3% (9% - 6%) vem sendo debitada mensalmente das contas do Município, a crédito da 
União. Tal débito encontra respaldo no contrato de renegociação da dívida e se dá em virtude do Município 
efetuar o pagamento da prestação considerando uma taxa de juros de 6% a.a, ao invés de 9% a.a.  

Conforme informação constante da presente Prestação de Contas, tal diferença de juros alcançou o 
montante de R$ 68.555.841,28 em 2003, valor este apropriado no item orçamentário correspondente e 
classificado em conta do Ativo Circulante.  

Com relação à amortização da dívida renegociada, a execução da natureza de despesa 46907701  
demonstra uma realização de R$ 83.413.971,20. Portanto, também como já ocorrera no exercício de 2002, 
tais números demonstram que não foi efetuada qualquer amortização extraordinária.   
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111222...222...444   COMPOSIÇÃO DA DESPESA COM A DÍVIDA PÚBLICA 
A seguir, são apresentados os percentuais de realização de despesa por Programas de Trabalho (PT):  

R$

Proje tos , Atividades  e  Natureza de  Despesa  Desp. Autorizada   Desp. Rea lizada  
% da  Despesa  

Rea lizada  sobre  
Autorizada

 Despesa Paga  
% da  Despesa 

Paga  sobre  
Realizada

Encargos  da  Dívida Renegociada  - PT 3102.2884 .39.100 .5024      352 .708.491 ,00       352 .693 .753 ,39  100 ,00%      352 .693 .753 ,39  100 ,00%

32902100  - Juros  s obre a D ívida  po r Con tra to      352 .139.131 ,00  352 .138 .098 ,51 100 ,00% 352.138 .098 ,51 100 ,00%

32902200  - Outros  Encargos  s obre  a  D ívida  po r C on tra to              569.360 ,00               555 .654 ,88  97 ,59%              555 .654 ,88  100 ,00%

Dívida  Renegociada - PT 3102 .2884 .19 .100 .5025   1 .085 .551.280 ,00       108 .080 .568 ,62  9,96%      108 .080 .568 ,62  100 ,00%

46907700  - Principa l C orrig ido  da  D ívida Con tra tua l R e financiado   1 .085 .551.280 ,00  108 .080 .568 ,62 9 ,96% 108.080 .568 ,62 100 ,00%

Encargos  da  Dívida Interna - PT 3102 .2884 .39 .100 .5026         32 .820.309 ,00          32 .539 .062 ,83  99,14%         32 .539 .062 ,83  100 ,00%

32902100  - Juros  s obre a D ívida  po r Con tra to         31 .000.179 ,00  30 .847 .062 ,93 99 ,51% 30.847 .062 ,93 100 ,00%

32902200  - Outros  Encargos  s obre  a  D ívida  po r C on tra to           1 .820.130 ,00  1 .691 .999 ,90 92 ,96% 1.691 .999 ,90 100 ,00%

Dívida  Interna  - PT 3102 .2884 .19.100 .5027         61 .104.639 ,00          60 .131 .875 ,14  98,41%         60 .131 .875 ,14  100 ,00%

46907100  - Principa l da  D ívida  C on tra tua l R es ga tado         61 .104.639 ,00  60 .131 .875 ,14 98 ,41% 60.131 .875 ,14 100 ,00%

Encargos  da  Dívida Externa  - PT 3102.2884 .49 .100 .5028         43 .708.454 ,00          43 .692 .802 ,14  99,96%         43 .692 .802 ,14  100 ,00%

32902100  - Juros  s obre a D ívida  po r Con tra to         42 .081.421 ,00  42 .068 .839 ,18 99 ,97% 42.068 .839 ,18 100 ,00%

32902200  - Outros  Encargos  s obre  a  D ívida  po r C on tra to           1 .627.033 ,00  1 .623 .962 ,96 99 ,81% 1.623 .962 ,96 100 ,00%

Dívida  Externa  - PT 3102 .2884 .29 .100 .5029         32 .769.940 ,00          32 .750 .542 ,23  99,94%         32 .750 .542 ,23  100 ,00%

46907100  - Principa l da  D ívida  C on tra tua l R es ga tado         32 .769.940 ,00  32 .750 .542 ,23 99 ,94% 32.750 .542 ,23 100 ,00%

TOTAL   1 .608 .663.113 ,00       629 .888 .604 ,35  39,16%      629 .888 .604 ,35  100 ,00%

Fonte: FINCON  
 
 
 

-
50,00

100,00
150,00
200,00
250,00
300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

R$ Milhões

Dívida Pública - Total Pago - Exercício 2003

Interna
Externa 
Renegociada

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

R$ Milhões

Dívida Pública - Amortização Paga - Exercício 2003

Interna
Externa 
Renegociada

-

40,00

80,00

120,00

160,00

200,00

240,00

280,00

320,00

360,00

R$ Milhões

Dívida Pública - Juros Pagos - Exercício 2003

Interna
Externa 
Renegociada

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

R$ Milhões

Dívida Pública - Encargos Pagos - Exercício 2003

Interna
Externa 
Renegociada



Processo:      40/002.032/2004
Data:                        12/04/2004
Fls.: 443              Rubrica:  

          TTTCCCMMMRRRJJJ///SSSCCCEEE///CCCAAADDD   –––   CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAADDDOOORRRIIIAAA   DDDEEE   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRIIIAAA   EEE   DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO  

Prestação de Contas de Gestão 2003 

Com base no quadro e nos gráficos apresentados anteriormente, pode-se afirmar que: 

 Os percentuais de realização da dívida comparados com a despesa autorizada foram equivalentes a 
98,94% nos Programas de Trabalho das dívidas interna e externa. No caso da dívida renegociada, o 
percentual de realização foi de 9,96%, uma vez que não houve qualquer amortização extraordinária 
durante o exercício.  

 Dos R$ 629.888.604,35 pagos no exercício de 2003, R$ 200.962.985,99 referem-se a amortizações, 
R$ 425.054.000,62 a juros e R$ 3.871.617,74 a Outros encargos sobre a dívida por contrato.  

 A confrontação do valor das despesas com amortização da dívida interna no montante de 
R$ 168.212.443,76 demonstra uma divergência de R$ 22.048.667,32 em relação ao valor de 
R$ 146.163.776,44 expresso no demonstrativo da dívida fundada da Administração Direta, 
divergência esta que não foi justificada pela administração.    

 A despesa realizada no exercício de 2003 foi integralmente paga nesse exercício; 

111222...333   DÍVIDA CONSOLIDADA – LRF 

A Dívida Consolidada, conforme definido anteriormente, corresponde ao montante total, apurado sem 
duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 
convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 
meses ou de prazo inferior a 12 meses cujas receitas tenham constado do orçamento. Nos termos da LRF, 
equipara-se à operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo 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.  

A seguir, é apresentado, para fins de comparação, um quadro da dívida consolidada nos exercícios de 2002 
e 2003, evidenciando as variações ocorridas: 

(m ilhares )

SALDO EX . ATUAL AJUSTES SALDO EX . ATUAL S ALDO EX . VARIAÇÃO VARIAÇÃO
(a nte s do a juste ) - a justa do ANTERIOR R$ %

DÍV IDA  CONSOLIDADA 7.138.792 162.088 6.976.704 7.038.188 -61.484 -0,87%
1-Adm inis tração Direta 6.692.088 125.004 6.567.084 6.675.389 -108.305 -1,62%
2-Adm inis tração Indireta 446.704 37.084 409.620 362.799 46.821 12,91%

ESPEC IFICAÇ ÃO

Com base no quadro anterior, pode-se inferir que: 

 A Dívida Consolidada diminuiu, em valores nominais, R$ 46.130 mil, ou seja, 0,06%. 

 O montante da Dívida da Administração Direta apresentou queda de 1,62%, enquanto na 
Administração Indireta verificou-se acréscimo de 17,14%. 

 Os ajustes da consolidação totalizaram R$ 162.088 mil e correspondem a dívidas intra-municipais, ou 
seja, entre entes pertencentes ao Município. Tais ajustes precisam ser feitos para que as dívidas não 
sejam computadas em duplicidade 

O valor de R$ 6.976.704 mil, está composto da seguinte forma: 
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S ALDO EM  31 DE DEZEM BRO DE 2003 R$  1,00 
 DIRETA 6.567.083.271,91
 INDIRETA 409.621.569,31
 AUTARQUIAS /FUNDAÇÕES  91.434,86
 FUNLA R 91.434,86
 EM PRE SA S  PÚBLICA S  289.217.522,00
 RIOCOP  18.061.217,73
 RIOLUZ 17.228.804,07
 GUA RDA  M UNICIP A L 7.541.340,22
 IP LA N-RIO 1.222.156,79
 M ULTIRIO 16.841.811,61
 RIOURB E 228.322.191,58
 SOC. DE  E CON. M IS TA  120.312.612,45
 CE T-RIO 6.665.006,66
 RIOCE NTRO 979.219,01
 COM LURB  112.668.386,78

 TOTAL GERAL 6.976.704.841,22  

A seguir, é apresentada a variação do saldo da dívida atualizando o saldo do exercício de 2002 com base 
no IPCA-E: 

(m ilhares )
S ALDO EX . S ALDO EX . ANT. S ALDO EX . V ARIAÇÃO V ARIAÇÃO
ANTERIOR ATUALIZADO ATUAL R$ %

DÍV IDA  CONS OLIDA DA 7.038.188 7.732.153 6.976.704 -755.449 -9,77%
1-A dm inis tração Direta 6.675.389 7.333.582 6.567.084 -766.498 -10,45%
2-A dm inis tração Indireta 362.799 398.571 409.620 11.049 2,77%

ESPECIFICAÇÃO

 

Percebe-se, tendo como referência o quadro acima, que a dívida teve um decréscimo real de 9,77%, 
considerando a variação do índice oficial de atualização monetária do Município (o IPCA-E). 

Considerando-se o índice médio de correção da dívida, que abrange todos os índices utilizados (UPR,  
URTJLP, Dólar, IDTR, IGPDI e IPCA-E), a variação seria a seguinte: 

(m ilhares )
S ALDO EX. S ALDO EX. ANT. SALDO EX . V ARIAÇÃO V ARIAÇÃO
ANTERIOR ATUALIZADO ATUAL R$ %

DÍV IDA CONSOLIDA DA 7.038.188 7.390.097 6.976.704 -413.393 -5,59%
1-Adm inis tração Direta 6.675.389 7.009.158 6.567.084 -442.074 -6,31%
2-Adm inis tração Indireta 362.799 380.939 409.620 28.681 7,53%

ESPECIFICAÇÃO

 

Considerando os índices utilizados na correção da dívida, houve uma redução de 5,59% em relação ao 
exercício de 2002. 

111222...333...111   DEMONSTRATIVOS DA LRF 
111222...333...111...111   RESULTADO PRIMÁRIO 

O resultado primário corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras registradas 
durante o exercício. 

Ao final do exercício, foi constatado um resultado primário positivo de R$ 65.114 mil, com um acréscimo 
nominal de R$ 395.365 mil em relação ao exercício anterior. 

Esta variação se deve basicamente à inclusão no cálculo dos valores correspondentes a saldos apurados 
em balanço de exercícios anteriores que vieram a lastrear a abertura de créditos adicionais. Tal inclusão 
obedeceu à determinação da Secretaria do Tesouro Nacional/SMF. 
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111222...333...111...222   RESULTADO NOMINAL 

Este demonstrativo está previsto no art. 53, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal e faz parte do 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Anexo VI. 

Resultado Nominal é a variação no período da dívida fiscal líquida (dívida consolidada líquida deduzidas as 
receitas de privatização).  

 

O Resultado foi negativo em R$ 162.567 mil, tendo se comportado ao longo dos bimestres conforme abaixo: 
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111222...333...222   CAPACIDADE DE PAGAMENTO 
A Portaria nº 89/1997 do Ministério da Fazenda estabelece os critérios e a metodologia a serem utilizados 
pela Secretaria do Tesouro Nacional para classificar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios segundo 
sua situação financeira e capacidade de pagamento. A razão é auxiliar tomadas de decisão em solicitações 
de endividamento e concessões de garantias da União, estabelecendo as seguintes categorias: 

 "A"  resultado primário positivo e suficiente para pagar os serviços da dívida; 

 "B"  resultado primário positivo suficiente para pagar os encargos; 

 "C"  resultado primário positivo, mas insuficiente para pagar os encargos da dívida; 

 "D"  resultado primário negativo. 

A base de cálculo está no resultado primário apurado, definido no Comunicado nº 6.749/1998 do Banco 
Central. 

O conceito de resultado primário mostra a diferença entre a receita e a despesa fiscais. Na receita fiscal, 
não estão incluídas as operações de crédito, as receitas financeiras e as de privatização. Já a despesa 
fiscal é apurada com a exclusão dos gastos com a dívida. Para fazer frente ao serviço da dívida, é 
necessário ter superávit primário, ou seja, o governo gastar menos do que arrecada, o que garantirá sobra 
de recursos para abater dívidas ou pagar encargos.  

O Município do Rio de Janeiro, em virtude de apresentar  resultado primário positivo de R$ 65.114 mil, está 
classificado na categoria "C", uma vez que o pagamento de encargos da dívida em 2003 montou a quantia 
de R$ 428.926 mil.  
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111222...333...333   METAS FISCAIS 
A Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê, em seu artigo 4º, § 1º, que a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) conterá um Anexo de Metas Fiscais, onde serão estabelecidas metas 
anuais relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida, instruídos com 
memória de cálculo que justifique os valores pretendidos.  

A Lei Municipal nº 3.428/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2003) trouxe em seu anexo 
as metas anuais de resultado primário e montante da dívida pública fundada.  

Com relação ao montante da dívida consolidada líquida, a LDO previu o montante de R$ 3,676 milhões, 
enquanto o resultado ao final do exercício foi da ordem de R$ 4,585 milhões, perfazendo um acréscimo 
signifivativo de 24,76% em relação ao previsto. Como justificativa para o não alcance da meta, informa a 
Administração que tal fato se deu em virtude da discrepância entre os parâmetros utilizados quando da 
elaboração da LDO e os índices econômicos efetivamente verificados. Tal fato reflete, a nosso ver, 
necessidade de aprimoramento no processo de previsão do comportamento econômico do país para fins de 
fixação das metas fiscais. 

Mesmo com o não alcance da meta estipulada em relação à dívida consolidada líquida, o seu montante 
atingiu a proporção de 77,33% da receita corrente líquida (R$ 5,929 milhôes), percentual este inferior ao 
limite de 120% estabelecido no inciso II do artigo 3º da Resolução n.º 40 do Senado Federal. 

As operações de crédito realizadas pela Administração em 2003 montaram R$ 89.991 mil, sendo R$ 83.733 
mil oriundos de captação externa e R$ 6.258 mil de captações internas. Tal montante equivale a 1,52% da 
receita corrente líquida, enquanto a Resolução n.º 43 do Senado Federal estabelece o limite de 16%.   

O total de amortizações efetuadas em 2003 referente à Dívida Renegociada (R$ 108.080.568,62), quando 
comparado ao saldo inicial do exercício (R$ 5.060.136.231,95) correspondeu a 2,14%. Ressalte-se que o 
saldo utilizado para fins de comparação foi o inicial do exercício, não sendo considerado o saldo final 
(R$ 5.204.852.219,93), o que resultaria num índice de 2,08%, inferior ao anteriormente apresentado. 

Com relação ao total da dívida fundada, constata-se que o total de amortizações efetuadas em 2003 
(R$ 200.963 mil) corresponde a 4,38% do montante da dívida consolidada líquida ao final do exercício 
(4.585.158 mil). 

O total de despesas com serviço da dívida (amortização, juros e outros encargos), considerando-se a 
administração direta e a indireta alcançou o montante de R$ 636.785 mil, valor este superior em R$ 89.608 
mil em relação a despesa registrada no exercício anterior, e correspondente a 10,74% da receita corrente 
líquida. Tal porcentagem corresponde a 93,39% do limite de 11,5% estabelecido pela Resolução do Senado 
Federal n.º 43. Cabe ressaltar que, quando da análise da Prestação de Contas do exercício de 2002, esta 
Corte já emitiu alerta sobre a necessidade de cautela em relação a tais despesas em face da receita 
corrente líquida, uma vez que tal proporção alcançara 9,91%, inferior a registrada agora em 2003. 

Em resposta a tal alerta, a Secretaria Municipal de Fazenda informa, através da Superintendência do 
Tesouro Municipal, que para o cálculo da relação entre o comprometimento anual com amortizações, juros 
e demais encargos da dívida consolidada e a receita corrente líquida, dispõe a Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal que deve considerar-se a média anual dos 5 exercícios financeiros subseqüentes, incluindo 
o da própria apuração, enquanto o limite ao qual se referiu o Tribunal quando da emissão do alerta 
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correspondia apenas ao exercício de 2002. Informa ainda que os dispêndios com o serviço da 
dívida fundada são projetados de acordo com as características de diversos contratos que o Município 
possui, e a receita corrente líquida é projetada mediante a aplicação de fator de atualização divulgado pelo 
Ministério da Fazenda; estes dados são devidamente analisados pela União na solicitação de novas 
operações de crédito dos entes da federação; atualmente o Município está pleiteando a contratação do 
Programa Rio Criança Maravilhosa (PROCRIM), cuja análise já efetuada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, através de documento elaborado para este fim, apresenta bom potencial de endividamento. 

Ainda que efetivamente o disposto na norma do Senado Federal (§ 4º do artigo 7º) seja no sentido de 
considerar-se a média anual dos cinco exercícios subsequentes, incluindo-se o da própria apuração, como 
informa a SMF, a evolução de tal proporção no exercício de 2003 em relação a 2002 justifica a manutenção 
do alerta emitido por este Tribunal na Prestação de Contas do exercício anterior. A variação percentual 
entre os dois exercícios (9,91% em 2002 para 10,74% em 2003) foi de 8,37%. Apenas para fins de 
comparação e projeção superficial (desconsiderando os aspectos técnicos utilizados pelo Senado Federal),  
tomando o exercício de 2003 como inicial e considerando uma variação anual de 8,37% entre cada 
exercício, em 2007 o índice poderia alcançar 14,81%, acarretando uma média no período 2003/2007 de 
12,69%, superior portanto ao limite de 11,5% estipulado pelo Senado Federal.   

Com relação ao resultado primário, a meta estipulada foi negativa de R$ 237,8 milhôes, enquanto ao final 
do exercício verificou-se um resultado positivo de R$ 65,1 milhôes. Tal superação da meta se deu em 
virtude da inclusão no cálculo dos valores correspondentes a saldos apurados em balanço de exercícios 
anteriores que vieram a lastrear a abertura de créditos adicionais. 

O resultado nominal estimado na LDO foi de R$ 740 milhões positivos, enquanto o resultado alcançado foi 
negativo de R$ 162,57 milhôes  

111222...444   PRECATÓRIOS JUDICIAIS 

Os bens públicos têm a característica da impenhorabilidade, motivo pelo qual impõe-se que a execução 
contra a Fazenda Pública tenha um procedimento especial, chamado de execução imprópria, tratado nos 
art. 730 e 731 do Código de Processo Civil, através de precatórios. 

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, Ela 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, através 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 encontra-se normatizado pelos artigos 100 e 78 - ADCT da Constituição Federal/88, pelos arts. 
730 e 731 do Código de Processo Civil e pelo arts. 10 e 30 - § 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Os principais Tribunais responsáveis pelo 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 Rio 
de Janeiro e o Tribunal Regional do Trabalho, cada qual com um processo específico de controle sobre o 
encaminhamento dos precatórios às respectivas Entidades. 

O Tribunal de Justiça, através da Assessoria de Precatórios Judiciais, envia anualmente, até o mês de julho, 
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uma relação com todos os precatórios emitidos em ordem seqüencial no período de 1º de julho do ano 
anterior a 30 de junho do ano atual para que esses valores possam ser incluídos no orçamento do ano 
seguinte. 

O Tribunal Regional do Trabalho oficia individualmente cada precatório à medida que este é expedido pelo 
juiz da execução, cabendo às Entidades oficiadas o controle quanto à totalidade e seqüência cronológica 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. 

111222...444...111   DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS 
PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTES AO ORÇAMENTO DE 
2002 

Órgão
Orçamento 

2003
Desp. Realizada 

2003
Desp. Paga 

2003
 Procuradoria Geral do Município     5.447.365,00        5.377.144,12      5.367.010,41 

 RIOTUR     2.958.762,00        2.955.334,28      2.955.334,28 

 FPJ         89.933,00            84.599,67          84.599,67 

 RIOURBE         52.158,00            51.924,69          48.864,69 

 RIOLUZ        746.884,00           700.227,56        700.227,56 

 RIOCOP         37.606,00            37.605,39          37.605,39 

 RIOÁGUAS           5.000,00                        -                       - 

 CET-RIO        235.000,00           228.852,20        228.852,20 

 TOTAL     9.572.708,00        9.435.687,91      9.422.494,20 

Entidades  de Direito Público Municipal  – Precatórios  Judiciais

 

Com base no quadro anterior, resta evidenciado que foi realizado (liquidado) 98,57% do previsto, tendo sido 
efetivamente pago 99,86% do total liquidado.  

O orçamento relativo a “precatórios judiciais” é composto basicamente pelos seguintes itens: relação de 
precatórios informada pelo Tribunal de Justiça e Tribunal Regional do Trabalho, encargos trabalhistas 
incidentes sobre os precatórios e folga orçamentária para a cobertura de possíveis alterações nos valores 
envolvidos.  

Os valores correspondentes ao Orçamento de 2003 referem-se aos precatórios apresentados de 02 de julho 
de 2001 a 01 de julho de 2002, de acordo com a instrução oficial dos tribunais competentes. 

Em 31 de dezembro de 2003 foi constituída provisão para pagamento de precatórios no exercício de 2003. 
De acordo com o Balanço Patrimonial da Administração Direta e Indireta, o montante de precatórios a pagar 
em 31/12/03 é de R$ 21.876.959,85. Segue abaixo em quadro detalhado a provisão para pagamento de 
precatórios por Entidade de Direito Público Municipal: 
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Provisã o e m  
31/12/ 2003

 A dm inis tração Direta 51.074.284,60
 Fund. Parq. Jardins  227.077,70
 Fundação Rio 42.920,14
 Fundo Rio 40.164,52
 P revi-rio 962.367,60
 Rioarte 191.991,30
 Riozôo 21.643,04
 Rio-Esportes  30.000,00

 TOTAL 52.590.448,90

Entidade s  de  D ire ito Público M unicipal 

 
Fonte: Prestação de Contas 2003 

Com relação à Administração Direta, do total de R$ 51.074.284,60, R$ 20.360.795,55 estão registrados no 
Passivo Financeiro, e R$ 30.713.489,05 no Passivo Permanente, compondo a dívida fundada interna.  
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111333...   PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
Esta Corte emitiu parecer favorável à aprovação das Contas relativas ao exercício de 2002, de 
responsabilidade do Senhor Prefeito César Epitácio Maia, com uma ressalva, um alerta, quatro sugestões 
de oportunidades de melhoria, uma determinação e cinqüenta e cinco recomendações. 

O Poder Executivo tomou, assim, as seguintes providências: 

 elaborou o Decreto nº 23.032 de 20/06/2003, que divulgou o Parecer Prévio emitido, considerando as 
recomendações nele contidas como objetivos da Administração Municipal, devendo seus 
desdobramentos serem informados à CGM;  

 encaminhou Ofícios do Controlador Geral para todos os órgãos cobrando informações referentes às 
providências adotadas, ressaltando que as respostas dos órgãos serão examinadas pela Auditoria 
Geral quando da certificação das contas de cada ordenador de despesa de acordo com a matriz de 
risco da mesma;   

 elaborou relatório de acompanhamento com a tabulação de todos os pontos levantados, 
acompanhados dos Ofícios destinados ao órgãos responsáveis pelo pronunciamento. 

111333...111   RESSALVA 

Nos termos do Voto do Relator, Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Azêdo, aprovado pelo 
Plenário, não foram favorecidos pela aprovação das Contas de Gestão os responsáveis pelos seguintes 
atos administrativos pendentes de apreciação por esta Corte, não lhes sendo, por isso, estendida a quitação 
concedida ao responsável pela gestão do Município no exercício de 2002: 

Contrato  nº  36/2002  (Processos  números  40/6.486/2002  e 40/6.199/2002, 

apenso), firmado em 31 de outubro de 2002 entre a Empresa de Turismo do 

Município do Rio de Janeiro-Riotur (Contratante) e a empresa Dream   Factory   

Comunicação   e   Eventos  S. A.  (Contratada),  no  valor de R$ 2.000.000,00, para 

a realização de um espetáculo do cantor Roberto Carlos e sua banda, em 17 de 

novembro seguinte, no Parque do Flamengo (Voto do Relator, subitem 3.5.1.6); 

Para a realização de espetáculo do cantor Roberto Carlos no Parque do Flamengo em 17/11/2002, a Riotur 
firmou contrato com a empresa Dream Factory Comunicação e Eventos S.A., com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei nº 8.666 21/06/1993 (inexigibilidade de licitação). Do montante contratado, no valor de R$ 
2.000.000,00, coube ao cantor e sua banda a quantia de R$ 670.500,00. A diferença de R$ 1.329.500,00, 
portanto, correspondente ao pagamento de serviços, exigiria procedimento licitatório.  

Em Voto em Separado, apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Azêdo, foi proposta 
e aprovada pelo Plenário, em Sessão de 04/06/2003, a realização de uma inspeção especial para análise 
da execução do referido contrato.   

A Riotur, através de documento datado de 18/09/2003, encaminhou cópia do processo 40/006199/2002, em 
que consta a ata da 34ª Sessão Ordinária, com a decisão, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, pela realização da inspeção especial 
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citada, assim como cópia da Resolução TCM nº 193 de 02/07/2003, que nomeou a equipe inspecionante. 

Após realização da inspeção, o referido processo foi baixado em diligência, encontrando-se, atualmente, em 
tramitação nesta Corte. 

Edital   de  Concorrência   nº 036/2002    da   Empresa   Municipal  de Urbanização-

Riourbe (Processo nº 40/4.749/2002), com valor estimado de R$ 31.185.150,84, e 

Contrato nº 426/2002, firmado entre a Riourbe e a empresa Delta Construções 

(Processo nº 40/7.062/2002), no valor de R$  23.351.440,95, para a execução das 

obras de construção da “Cidade das Crianças”, em Santa Cruz (Voto do Relator, 

subitem 3.7.5).  

O processo 40/004749/2002 - Edital de Concorrência nº 036/2002, relativo à contratação da execução das 
obras de construção da “Cidade das Crianças”, em Santa Cruz, foi, em Sessão Plenária de 23/09/2002, 
objeto de diligência determinada por proposta do Relator, Excelentíssimo Senhor Conselheiro Fernando 
Bueno Guimarães, o que imporia o adiamento da abertura da licitação.  

No entanto, antes da manifestação conclusiva desta Corte, a Riourbe, além de dar seguimento à licitação, 
assinou o Contrato nº 426/2002 com a empresa Delta Construções S.A., processo 40/007062/2002, que foi 
sobrestado até a decisão sobre a legalidade do procedimento licitatório.  

A Riourbe, através do Ofício RU/PRE nº 1.003 de 16/09/2003, encaminhou cópias do Ofício RU/PRE nº 795 
de 18/07/2003, em que presta esclarecimentos em relação ao aludido Edital, assim como do Ofício 
TCM/GPA/SES/060/03665 de 10/09/2003, que decidiu, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, pelo  arquivamento do Edital de 
Concorrência nº 036/2002. 

111333...222   ALERTA 

No exercício de sua missão constitucional de órgão auxiliar do Controle Externo, a cargo da Câmara 
Municipal, esta Corte atua também de forma preventiva, quando, diante do quadro examinado, identifica a 
possibilidade de problemas futuros. Nessas situações, o alerta é um dos mecanismos utilizados para evitar 
a ocorrência de prejuízos para a Administração e, conseqüentemente, para a população carioca. O Parecer 
Prévio relativo às Contas do exercício de 2002 apresentou o seguinte alerta: 

Que a Prefeitura atente para a necessidade de cautela em relação ao 

comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da Dívida 

Consolidada, que em 2002, por força da política macroeconômica da União, 

correspondeu a 9,91% da Receita Corrente Líquida e com isso passou a manter 

estreita diferença em relação ao índice de 11,5% da RCL fixado na Resolução nº 

43/2001 do Senado Federal (Voto do Relator, subitem 2.1.2.6.9). 

A Resolução do Senado nº 43 de 21/12/2001 dispõe em seu artigo 7º, inciso II, que o comprometimento 
anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada não poderá exceder a 11,5% da 
receita corrente líquida.  

No exercício de 2002, esse comprometimento, considerando as informações disponíveis na Prestação de 
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Contas, atingiu 9,91% da receita corrente líquida, ficando próximo ao limite legal. 

A SMF, através de informação da Superintendência do Tesouro Municipal, argumenta, citando o disposto no 
parágrafo 4º do referido artigo, que considera, para o cálculo do comprometimento, a média anual nos 5 
exercícios financeiros subseqüentes, incluído o da própria apuração. Esclarece, então, que os dispêndios 
com o serviço da dívida fundada são projetados de acordo com as características de diversos contratos que 
o Município possui e a receita corrente líquida é projetada mediante a aplicação de fator de atualização 
divulgado pelo Ministério da Fazenda. Ressalta que esses dados são devidamente analisados pela União 
na solicitação de novas operações de crédito e, atualmente, o Município está pleiteando a contratação do 
Programa Rio Criança Maravilhosa (PROCRIM), cuja análise, já efetuada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, através de documento elaborado para este fim, apresenta bom potencial de endividamento. 

A CAD, no entanto, continua realizando o acompanhamento do montante de amortização, juros e demais 
encargos da dívida consolidada em relação à receita corrente líquida, ressaltando, como demonstrado no 
subitem 12.3.3, que o percentual obtido no exercício de 2003 apresentou acréscimo quando comparado 
com o exercício anterior, o que, não obstante os esclarecimentos prestados pela jurisdicionada, pode 
sugerir o descumprimento do referido limite em exercícios futuros.  

111333...333   OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

Também com o objetivo de atender plenamente sua missão de órgão auxiliar do Controle Externo 
Municipal, esta Corte entende que contribui com a Administração ao apresentar sugestões, como as 
relacionadas a seguir, para melhor atendimento às necessidades da população: 

1. Que a Secretaria Municipal de Educação procure resolver a carência de 

professores na rede municipal de ensino (análise da CAD, subitem 5.2.317); 

Nas inspeções realizadas no exercício de 2002, destinadas à verificação da aplicação dos recursos do 
FUNDEF, a CAD destacou a carência de professores na rede municipal de ensino, comprovada, inclusive, 
pelo aumento do nível de dupla regência adotado pela SME.12 

A SME, através da Diretoria de Departamento Geral de Recursos Humanos, em documento datado de 
29/07/2003, informa que tem atuado de forma intensiva nessa situação, mencionando que, no período de 
janeiro/2001 a junho/2003, ingressaram no magistério público 8.739 professores, para atender, 
principalmente, à ampliação da Educação Infantil, da Educação de Jovens e Adultos e à obrigatoriedade de 
disciplinas como Educação Física e Educação Artística na Educação Básica e Infantil. 

Cita, ainda, as seguintes medidas adotadas no exercício de 2003 para reduzir o déficit de professores: 

 lotação, por efeito de concurso público, de 3.855 professores (1.512 - Professor II e 2.343 - Professor 
I) até junho; 

 realização de concurso público para provimento de 350 cargos de Professor I (250 - Ciências e 100 - 
Artes Cênicas), conforme edital publicado em 30/05/2003;  

 previsão de convocação, ainda em 2003, de 350 professores de Língua Portuguesa e 164  
professores de História que compõem o banco de candidatos aprovados em concurso público, com 

                                                      
17 Todos os itens e subitens citados nas recomendações referem-se à análise efetuada no exercício anterior. 
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validade prorrogada por mais dois anos, a partir de 23/08/2003, conforme publicação em 30/06/2003; 

 previsão de convocação, ainda em 2003, de 14 professores de Artes Plásticas e 64 de Educação 
Musical, que integram o banco de candidatos aprovados no já mencionado concurso público; 

 previsão de realização de concurso público para provimento de cargos nas disciplinas de Educação 
Musical (150), Educação Física (190) e Artes Plásticas (210).  

2. Tendo em vista que várias Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 

possuem parte expressiva de seu quadro funcional regida pelo Estatuto dos 

Funcionários Públicos, principalmente a Riourbe, que seja realizada uma análise da 

viabilidade de alteração da forma jurídica dessas entidades (análise da CAD, item 6); 

As empresas públicas e sociedades de economia mista são criadas para desenvolvimento de atividade 
econômica de interesse do Estado, podendo, também, exercerem serviços públicos e estão sujeitas às 
normas de direito privado derrogadas por normas de direito público, tais como contratação de pessoal por 
concurso e de obras e serviços por licitação. 

Analisando o quadro apresentado no exercício de 2002 e considerando a possibilidade de as atividades 
exercidas serem executadas pela própria Administração Direta, a CAD entendeu que poderia ser realizado 
um estudo sobre a viabilidade de se alterar a forma jurídica dessas entidades, levando-se em conta a 
situação existente e os impactos decorrentes da alteração.  

Através do Ofício no 341 de 08/09/2003 do Controlador Geral do Município, reiterado, em função do tempo 
decorrido sem resposta, pelo Ofício no 485 de 19/11/2003, solicitou-se o pronunciamento da PGM em 
relação à sugestão apresentada, o que, no entanto, não ocorreu. 

3. Que sejam estimulados a coleta seletiva e o processo de reciclagem de materiais, 

abordados nos subitens 9.5.2 e 9.5.3 da análise da CAD, visando a reduzir a 

quantidade de lixo destinado a aterros ou usinas de compostagem, tendo em vista 

que o reaproveitamento das matérias- primas reduz a exploração dos recursos 

naturais e a quantidade de lixo encaminhada à disposição final, além de gerar renda 

para as pessoas envolvidas e contribuir para a minimização de problemas sociais; 

Analisando os programas de Limpeza Urbana e Reciclagem e Redução do Fluxo do Lixo no Município, a 
CAD destacou para os altos índices de produção do lixo e a conseqüente necessidade de se estimular a 
coleta seletiva e o processo de reciclagem dos materiais. 

A COMLURB, por intermédio do Ofício no 331-PRE de 26/11/2003, encaminhou o Programa de Reciclagem 
e Redução do Fluxo do Lixo na Cidade do Rio de Janeiro que vem desenvolvendo. Nele destaca sua 
atuação por meio de campanhas permanentes de sensibilização da população, instigando-a, através de 
persuasão, a iniciar um processo de participação cidadã, separando os materiais recicláveis para serem 
posteriormente recolhidos por um sistema de coleta porta a porta, que hoje já está implantado na Zona Sul 
e em grande parte da Zona Oeste da Cidade. Informa, ainda, que vem implantando na Zona Oeste, Eco-
Pontos, Eco-Pneus e Eco-Sacolões, locais para onde a população, espontaneamente, leva materiais 
recicláveis, restos de obra e entulho, pneus e outros bens inservíveis, anteriormente lançados nas vias 
públicas e cursos d’água, que hoje são transportados e aterrados de forma adequada pela empresa em 
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seus aterros sanitários. 

4. Que se efetuem estudos visando à reorganização do sistema de transporte 

coletivo na Cidade, a fim de possibilitar melhor ordenamento do tráfego e o estímulo 

ao uso do transporte coletivo (análise da CAD, subitem 9.16), e que tais estudos 

considerem a possibilidade de implementação do chamado VLT (veículo leve sobre 

trilhos) e, como cogitado pela atual Administração, o bonde moderno na área central 

da Cidade e em áreas periféricas, como a Baixada de Jacarepaguá e, nesta, 

especialmente a Barra da Tijuca. 

O artigo 30, inciso V, da Constituição Federal define o transporte coletivo como serviço essencial, 
competindo aos Municípios sua organização e prestação. 

Analisando a Prestação de Contas de 2002, a CAD destacou a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para aquele exercício de que a Lei Orçamentária destinaria recursos para a reestruturação do sistema de 
transportes, a promoção de ações para a melhoria de operação do trânsito e o estudo de alternativas de 
transportes, visando à melhoria no deslocamento da população. Em contrapartida, foi ressaltada a 
quantidade de ônibus em circulação no Município, acarretando longas retenções em alguns bairros 
cariocas. 

A SMTR, através do Ofício nº 506 de 28/11/2003, informa que, no exercício de 2002, foram iniciadas as 
pesquisas necessárias à abertura dos processos de licitação que visam à reorganização do sistema de 
transporte coletivo e à possível implantação do VLT. Demonstra, ainda, a relação e situação em 
novembro/2003 dos projetos em estudo ou em disponibilidade no órgão com foco no transporte coletivo: 

 Projeto: Corredor T5 

 Descrição: Ligação Rodoviária Barra da Tijuca - Penha com o concurso de veículos articulados 
trafegando em canaletas exclusivas. 

 Situação: Licitação em curso com propostas em fase de análise. 

 Projeto: Bondes no Centro do Rio 

 Descrição: Estudos para implantação, em regime de concessão, de 6 linhas, formando anéis 
ferroviários para racionalização do transporte de passageiros no Centro da Cidade com o concurso 
de veículos leves (bondes). 

 Situação: Edital pronto, aguardando financiamento do BNDES. 

 Projeto: Bonde na Barra 

 Descrição: Estudos de viabilidade para implantação de Sistema de Transportes com previsão de 3 
linhas circulares na Barra da Tijuca. 

 Situação: Edital para contratação de estudo de viabilidade em análise na 3ª PS (Jurídica). 

 Projeto: Transpan 

 Descrição: Ligação Metrô Ferroviária composta de 3 ligações com vias permanentes, ora em nível, 
ora enterrada, ora aérea, ligando a Barra da Tijuca ao aeroporto Santos Dumont, a Ilha do 
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Governador/Fundão ao aeroporto Santos Dumont e aeroporto do Galeão ao Fundão – aeroporto 
Santos Dumont. 

 Situação: Projeto básico em execução. Audiência Pública marcada para 05/12/2003. 

 Projeto: Hidrovia Barra Centro 

 Descrição: Ligação marítima com o concurso de embarcações, tipo Hovercraft, entre a Praça XV e a 
Barra da Tijuca. 

 Situação: Edital em elaboração. 

 Projeto: Sistema Troco Alimentador da Ilha do Governador 

 Descrição: Sistema integrado de transportes com a implantação de 2 terminais de integração e 
transbordo e a utilização do terminal do Cocotá integrado a estaca de barcas. Comportará 3 linhas 
troncais, 5 linhas alimentadoras e 3 linhas interbairros. 

 Situação: Projeto dos sistemas tronco alimentadores pronto, projetos arquitetônicos dos terminais em 
execução pela Riourbe. 

 Projeto: Sistema Tronco Alimentador Deodoro 

 Descrição: Sistema integrado de transportes com a implantação de 2 terminais de integração e 
transbordo (Deodoro e Fundão). Comportará 4 linhas troncais (2 para o Centro e 2 para o Fundão) e 
12 linhas alimentadoras. 

 Situação: Negociação para implantação em andamento entre a Prefeitura e as operadoras. 

111333...444    DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES 

As determinações e recomendações desta Corte resultam da análise de atos, considerados inadequados, 
mas praticados pela Administração ou de sua inércia desta, quando considerada sua atuação. O Parecer 
Prévio relativo às Contas de 2002 apresentou uma determinação e as recomendações numeradas a seguir.  

Destacando a importância da avaliação do empenho da Administração no saneamento e na não 
reincidência das deficiências apontadas, a CAD procedeu à análise dos esclarecimentos prestados pelas 
jurisdicionadas em conjunto com as informações obtidas no decorrer das inspeções  realizadas, 
concentradas, principalmente, nas seguintes áreas: Lei de Responsabilidade Fiscal, Saúde, Educação, 
Previdência, Receita, Dívida Ativa, Dívida Pública e Precatórios. 

DETERMINAÇÃO: Fica fixado o prazo de 240 dias para que a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social promova a obtenção da isenção da contribuição 

previdenciária patronal do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS pelas entidades 

filantrópicas com que mantém convênios, sob pena de, decorrido esse prazo, 

imputação aos  responsáveis pela SMDS, como débito, do valor que a esse título 

vier a ser desnecessariamente desembolsado pelo Município. 

O artigo 55 da Lei nº 8.212 de 24/07/1991 assegura às entidades beneficentes de assistência social, 
atendidos determinados requisitos, isenção da contribuição patronal prevista em seu artigo 22. 
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O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Azedo, em seu voto nº 1.499 de 20/12/2000, recomendou 
que a SMDS oficiasse às entidades filantrópicas com as quais mantinha convênios para que obtivessem o 
ato declaratório de isenção patronal, dando-lhes ciência de que a conclusão, renovação ou prorrogação dos 
convênios ficariam condicionadas à obtenção da isenção. Recomendou, ainda, que a SMDS constituísse 
um grupo de trabalho ou designasse um setor de sua estrutura permanente para controlar a expedição dos 
ofícios e o cumprimento de suas disposições pelas entidades, bem como para orientá-las e assisti-las no 
encaminhamento das providências determinadas.  

Analisando as Contas de 2002, o ilustre Conselheiro destacou que, embora o referido Voto tenha formulado 
um conjunto de sugestões para o cumprimento da recomendação, as autoridades da SMDS pouco 
avançaram para dispensar o Município dessa despesa. A isenção, objeto da presente determinação, 
pouparia aos cofres públicos o estimado em R$ 2 milhões por ano, uma vez que o pagamento da 
remuneração dos agentes que trabalham nas unidades conveniadas e dos encargos incidentes é feito pelo 
Município. 

Por intermédio do Ofício no 1798/GAB de 15/09/2003, a SMDS cita, como medida destinada ao 
cumprimento da determinação desta Corte, a edição das Resoluções “N” no 382 de 20/08/2003 e “P” no 389 
de 25/08/2003. A primeira dispôs sobre a escolha de instituições para a celebração de convênios com a 
Secretaria, prevendo, nos artigos 10 e 11, a constituição de Comissão encarregada de prestar as 
orientações necessárias às instituições para a obtenção da isenção patronal; a segunda criou a referida 
Comissão. 

A PGM, no entanto, através do Ofício PG/GAB no 419 de 11/11/2003, ponderou ao Executivo que, smj, não 
é possível a satisfação da determinação nos moldes propostos. Entende a PGM que a Administração 
Pública não deve e não pode se responsabilizar por procedimentos de incumbência de particulares, bem 
como não pode fazê-lo quanto a procedimentos de outras esferas do Poder Público. Não considera legítimo 
e legalmente possível deslocar ou mobilizar agentes públicos para o atendimento de um mister privado, 
pois, salvo engano, os servidores públicos estariam atuando em prol de entidades privadas, para superação 
de pendências formais e legais a cargo destas. Acrescenta, ainda, que tal benefício é um direito do 
contribuinte, jamais um dever, não sendo possível, portanto, forçá-lo a obtenção do mesmo e muito menos 
caberia ao Município substituir ou usurpar as funções do gestor da entidade beneficiária promovendo 
iniciativa quanto à prerrogativa específica sua.  

A CAD, considerando que a população carioca fica privada dos recursos destinados a um pagamento que 
poderia ser evitado, discorda que a Administração estaria, simplesmente, se responsabilizando por 
procedimento de incumbência de particulares e os servidores atuando em prol de entidades privadas. No 
entanto, por se tratar de matéria de cunho jurídico, entende, smj, que a questão deve ser submetida à 
análise da douta Procuradoria Especial desta Corte.  

1. Que as Prestações de Contas do Município do Rio de Janeiro contenham 

esclarecimentos objetivos sobre as recomendações efetuadas no exercício anterior 

(item 14, Recomendação 1); 

Analisando as Contas de 2002, a CAD considerou que alguns esclarecimentos prestados pelos 
responsáveis quanto às recomendações relativas ao exercício de 2001 não haviam sido claros e objetivos o 
suficiente para avaliação das causas e medidas saneadoras adotadas. 
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Da mesma forma, em relação às recomendações constantes no Parecer Prévio referente às Contas de 
2002, além de alguns esclarecimentos continuarem se mostrando vagos e pouco descritivos, os 
responsáveis pela adoção das providências devidas não se pronunciaram quanto a algumas questões 
apontadas, como pode ser observado nas recomendações nos 2, 5, 10, 17, 19, 21, 28, 38, 39 e 53. 

2. Que as Prestações de Contas venham acompanhadas da documentação 

relacionada no parágrafo único do artigo 7° da Deliberação TCM n° 134, de 28 de 

novembro de 2000 (item 14, Recomendação 3); 

A Deliberação TCM nº 134 de 28/11/2000 dispõe sobre a fiscalização do cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal no âmbito do Município, determinando, no parágrafo único de seu artigo 7º, que as 
contas do Chefe do Poder Executivo deverão ser acompanhadas: 

I – do demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas adotadas de combate à evasão e à 
sonegação de receitas; 

II – do relatório dos projetos concluídos e em conclusão, contendo identificação, data de início, data de 
conclusão, quando couber, e percentual de realização física. Esse relatório deve ser encaminhado pelo 
Poder Executivo ao Legislativo até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, pois, nos 
termos do artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só 
incluirão novos projetos após adequadamente atendidos aqueles em andamento e contempladas as 
despesas de conservação do patrimônio público. 

Analisando as Contas de 2002, a CAD verificou que, com relação ao item I, embora a SMF tenha 
relacionado as medidas de combate à evasão e à sonegação de receitas adotadas, os resultados 
alcançados pela implementação das referidas medidas não haviam sido demonstrados. 

Em relação ao item II, o Secretário de Fazenda sugeriu a realização de reunião entre a CGM e a SMF para 
que fosse definida a eventual reformulação da forma de apresentação do relatório.  

A SMF, através do Ofício F/SOR nº 091 de 13/10/2003, ressalta que, atualmente, o sistema de 
acompanhamento orçamentário tem a informação dos projetos em andamento, como forma de atendê-los 
prioritariamente quanto aos recursos municipais. Acrescenta que, a partir da recomendação proposta neste 
item, o órgão orçamentário está desenvolvendo estudos iniciais de viabilidade do controle dos projetos.   

Além de não constar na presente Prestação de Contas a documentação citada, caracterizando o não 
atendimento à recomendação, as informações prestadas não contribuíram satisfatoriamente para o 
esclarecimento da questão apontada. Ressalte-se que, através do Ofício GP no 099 de 15/04/2004, 
processo 40/002183/2004, foi encaminhado a esta Corte Relatório da Estimativa dos Projetos em 
Andamento e da Capacidade de Investimentos / Inversões do Município para o exercício de 2005, que 
também não contém o detalhamento previsto na Deliberação TCM nº 134 de 28/11/2000. 
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3. Que sejam criados controles específicos para a vinculação das Receitas de 

Capital derivadas da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público 

à sua aplicação nas Despesas de Capital, uma vez que a sua inexistência dificulta a 

transparência no tocante ao atendimento do disposto no art. 44 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (item 14, Recomendação 4); 

Nos termos do artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é vedada a aplicação da receita de capital 
derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de 
despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos.  

A CGM informou na Prestação de Contas referente ao exercício de 2002 que acreditava ser possível 
executar esse controle sem a criação de fonte de recurso específica para identificação das receitas de 
alienação de bens e sua aplicação, pois o resultado corrente positivo significava que as receitas de capital 
não estavam sendo aplicadas em despesas correntes. A CAD, no entanto, argumentou que a criação de 
fonte específica permitiria que o controle sobre a alienação de bens e sua aplicação se estendesse por 
vários exercícios, possibilitando acompanhar o emprego de recursos obtidos com a alienação e não 
aplicados em despesas do exercício em que a mesma tenha-se verificado. 

A CGM, através do Relatório CG/CTG - Anexo III, constante na presente Prestação de Contas, reitera os 
argumentos do exercício anterior, ressaltando que, além de o Município não participar de nenhum processo 
de privatização de suas empresas e nem de venda de seu patrimônio para cobrir despesas de custeio, a 
vinculação sugerida demandaria a criação de fonte de recursos e conta bancária específicas, 
procedimentos que não dependem de sua atuação. 

A CAD mantém seu entendimento de que o resultado corrente positivo obtido pelas entidades em que se 
verifica alienação de bens satisfaz a questão apenas no exercício em que este é apurado. No entanto, se o 
montante obtido com as receitas de capital superar as despesas de capital, o controle da aplicação da 
referida norma fica prejudicado.  

4. Que o Município procure cumprir as Metas Fiscais estabelecidas nas leis de 

diretrizes orçamentárias, como determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal (item 

14, Recomendação 11 e subitem 13.4.3 da análise da Cad); 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 4º, parágrafo 1º, prevê que integrará o projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, no qual serão estabelecidas metas anuais, em valores 
correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida 
pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

No exercício de 2002, a CAD destacou o não cumprimento das metas previstas para a redução do montante 
da dívida em 2001 e 2002 através da realização de amortizações extraordinárias equivalentes a 10% do 
saldo devedor da dívida fundada pública líquida a cada ano. 

A SMF, por intermédio dos Ofícios F/SOR nos 091 de 13/10/2003 e 099 de 28/11/2003, ressalta que a 
Administração Municipal vem se esforçando para atingir as metas fiscais estabelecidas nas leis de 
planejamento e orçamento. Relaciona dentre os diversos motivos determinantes de tais diferenças: o fato 
de os estados e municípios não disporem de mecanismos efetivos de interferência direta no processo de 
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controle dos grandes agregados econômicos; os municípios elegerem seus representantes em datas 
diferentes dos outros entes da Federação, o que provoca descompasso entre os momentos administrativos; 
a comparação entre as variáveis econômicas utilizadas como base para as metas fiscais e as efetivas. 
Destaca, no entanto, o cumprimento de todos os limites impostos aos municípios, conforme demonstram os 
documentos contábeis e finaliza, ressaltando que, contudo, o Município observará a recomendação desta 
Corte quanto ao cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Apesar dos esclarecimentos prestados, como observado no subitem 12.3.3, as metas referentes à dívida 
consolidada líquida não foram atingidas no exercício de 2003. 

5. Que seja providenciada a revitalização dos Fundos Especiais do Município do Rio 

de Janeiro, devendo ser efetuada a aplicação dos saldos acumulados em despesas 

que venham atender aos objetivos específicos de cada Fundo e examinada a 

possibilidade de extinção do Fundet, por sua inocuidade (item 14, Recomendação 

16 e item 5 da análise da Cad); 

Os Fundos Especiais são conjuntos de recursos destinados ao atendimento de finalidade específica.  

A CAD, analisando a Prestação de Contas do exercício de 2001, destacou que, conjugando as receitas e 
despesas realizadas no período, os Fundos Especiais do Município vinham apresentando saldos financeiros 
elevados, indicando que recursos vinculados a determinado objetivo poderiam estar deixando de ser 
aplicados. 

Considerando que os esclarecimentos prestados pelos gestores se revelaram pouco objetivos, a CAD, 
através dos demonstrativos contábeis e, levando em conta as limitações impostas por essa análise, 
procurou avaliar a situação apresentada no exercício de 2002, merecendo destaque aquelas referentes ao 
FUNDEF, FOE/PGM, FMDCA, FUNDET e FMDU. 

A falta de aplicação de recursos do FMDU foi objeto da recomendação no 48. O Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro Maurício Azêdo, em seu Voto, entendeu que deveria ser estudada a possibilidade de extinção 
do FUNDET. Quanto ao FUNDEF, ao FOE/PGM e ao FMDCA, foi destacado, pela CAD, o saldo elevado no 
disponível quando comparado com os valores a pagar, sendo recomendada a efetiva aplicação dos 
recursos para atendimento de suas finalidades. As situações apresentadas pelo FUNDEF e pelo FOE/PGM 
foram também objeto das recomendações nos 7 e 10. 

Através do Ofício SMTB/GAB nº 401 de 25/11/2003, a Secretaria informa que as recomendações 
constantes no Parecer Prévio foram respondidas nos processos referentes às inspeções realizadas por esta 
Corte e insere nos autos cópia dessas respostas. Como nas inspeções ordinárias não havia sido 
recomendada a análise da extinção do FUNDET, mas sugerida a abertura de processo para apurar a 
responsabilidade pela não aplicação dos recursos consoante o artigo 3º da Lei nº 2.586 de 25/11/1997, a 
CAD considerou os esclarecimentos prestados no processo 40/003820/2002, referente à inspeção 
realizada, abrangendo o período de janeiro a abril/2002, através do qual a SMTB destaca que a atual 
gestão vem promovendo a efetiva revitalização do Fundo. Informa que o FUNDET está cumprindo 
perfeitamente seu papel social de promover o aumento à geração de oportunidade de trabalho, renda e de 
qualificação profissional, através de projetos como “Feira de Tradições Nordestinas” e “Escola Carioca de 
Empreendedores Comunitários”, que visam ao fomento de atividades produtivas e sociais, bem como, a 
concessão de empréstimos para pessoas físicas e cooperativas de trabalho, com a finalidade de dar 
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insumos e equipamentos para o desenvolvimento de projetos de geração de renda. 

A SME, através do Ofício no 1.111 de 03/10/2003, destaca a preocupação do FUNDEF de atender bem e 
plenamente à demanda de matrículas na rede municipal de escolas, bem como de imprimir permanente 
melhoria à qualidade do ensino, sem descurar da necessária valorização dos profissionais do magistério. 
Informa que, no exercício de 2003, os repasses do FUNDEF vinham-se realizando em valores menores do 
que a previsão de receita que deu suporte à lei orçamentária do exercício, defasagem compensada pelas 
receitas de aplicações financeiras, ressaltando que essa situação vinha merecendo acompanhamento da 
SME e da Comissão Gestora do FUNDEF. 

A SMDS, conforme Ofício nº 2.347/GAB de 27/11/2003, informa que a utilização dos saldos do FMDCA se 
dá mediante lançamento de concursos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, visando à apresentação de Projetos por Organizações da Sociedade Civil – OSC, aprovados pelo 
Conselho, em consonância com a política definida pela Lei Federal nº 8.069 de 13/07/1990. Em casos 
específicos (obtenção do Certificado de Captação/CDC), quando definido pela instituição doadora, os 
saldos são utilizados no Projeto anteriormente aprovado pelo CMDCA. 

Embora a SMTB não tenha se manifestado especificamente em relação à recomendação efetuada, os 
esclarecimentos retromencionados revelam que a Secretaria não concorda com a proposta de se estudar a 
extinção do FUNDET. Através do demonstrativo a seguir, elaborado pela CAD, observa-se, quando 
estabelecida a comparação com os dois exercícios anteriores, considerável acréscimo na arrecadação e na 
realização de despesas, com reflexo no patrimônio. Como verificado nas inspeções realizadas, quase a 
totalidade da receita representa recursos do Tesouro transferidos ao Fundo para construção das barracas 
(despesa) da “Feira de Tradições Nordestinas”. Da mesma forma, os valores a receber correspondem 
basicamente às prestações devidas pelos permissionários em função da entrega das barracas.  

O quadro que vinha apresentando o FUNDEF, de saldo elevado no disponível, levando-se em conta os 
valores a pagar, foi revertido, como observado através das inspeções realizadas e do demonstrativo a 
seguir.  

O mesmo, no entanto, não ocorreu em relação ao FMDCA, não obstante os esclarecimentos prestados pelo 
gestor e o fato de a situação apresentada ter-se revelado mais favorável quando comparada com os 
exercícios anteriores. 

Quanto ao FOE/PGM, a situação se mantém inalterada, sem que o gestor se pronuncie sobre o estudo 
objeto da recomendação nº 10. 

2001 2002 2003 2001 2002 2003
Rec eita P revis ta 469.156.678 536.692.300 630.621.355 5.128.768 5.912.032 6.893.764
Rec eita A rrec adada 489.299.530 552.270.292 576.392.674 7.185.130 8.855.668 11.238.181
Des pes a F ix ada Corrigida 550.119.701 654.426.632 698.912.039 7.010.768 8.631.882 11.553.264
Des pes a Realiz ada 456.034.597 603.258.349 642.566.161 3.608.234 5.567.623 7.874.312
Dis ponível 128.386.681 145.716.136 79.018.884 18.466.196 22.997.572 25.677.726
V alores  a Rec eber 32.390.383 7.168 0 174.071 670.139 947.319
V alores  a P agar 43.042.732 77.439.303 77.026.260 473.069 566.684 792.437

2001 2002 2003 2001 2002 2003
Rec eita P revis ta 2.855.000 942.459 1.500.000 2.379.322 993.546 1.000.000
Rec eita A rrec adada 5.947.759 2.894.266 2.473.927 669.947 881.339 5.270.386
Des pes a F ix ada Corrigida 2.705.000 8.169.240 8.059.365 873.275 1.731.222 6.023.332
Des pes a Realiz ada 452.493 2.435.526 3.561.436 451 247.177 5.769.951
Dis ponível 7.480.047 8.575.390 7.817.534 1.015.540 1.649.702 1.050.817
V alores  a Rec eber 0 0 0 1.259.134 991.623 6.440.296
V alores  a P agar 53.266 387.051 2.255.756 0 0 0
Fonte: Balanç os  Orç amentários  e Patr imonia is

FUNDE T

FUNDE F

FM DCA

FO E /P G M
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6. Que seja abolida a prática de se efetuar despesas sem prévio empenho, evitando 

as “Despesas a Pagar” e aquelas em “Tomada de Contas Especial”, principalmente 

no Fundo Municipal de Saúde, que totalizaram R$ 82.040.998,33 e R$ 

19.891.876,09, respectivamente (item 14, Recomendação 17 e subitens 9.4.3.3 e 

9.4.3.4 da análise da Cad). Ressalte-se que este tema vem sendo alvo de 

Recomendação por parte desta Corte desde o exercício de 2000, a qual deve ser 

acatada por antiguidade, se não por respeito à legislação; 

A conta Despesas a Pagar destina-se ao registro de despesas de competência do exercício que ficaram 
sem a respectiva execução orçamentária, ou pela falta de empenho, ou pelo cancelamento de seus saldos 
no encerramento do exercício. 

O procedimento de se realizar despesas sem prévio empenho, vedado pelo artigo 60 da Lei nº 4.320 de 
17/03/1964, vem ocorrendo no Município desde o exercício de 2000 e sendo objeto de recomendações 
desta Corte. 

A CAD selecionou, dentre os esclarecimentos prestados sobre a recomendação efetuada, aqueles 
referentes aos órgãos que apresentaram maior saldo de despesas a pagar no exercício de 2003. 

A SMS, conforme Ofício S/CIN nº 810 de 27/11/2003, informa que a prática de se efetuar despesa sem 
prévio empenho foi abolida, através da elaboração e conclusão de inúmeros processos licitatórios. 
Acrescenta que em 2003 ainda existiam 23 convites, 28 tomadas de preço e 17 concorrências cujos 
processos encontravam-se em andamento, aguardando marcação de data de licitação. 

A SMDS, por intermédio do Ofício nº 2.347/GAB de 27/11/2003, informa que as despesas realizadas sem 
prévio empenho foram relativas à aquisição de gêneros alimentícios e, apesar de as razões para a 
realização de tais despesas não terem sido esclarecidas, acredita que essas ocorrências foram decorrentes 
de distorções na execução dos controles existentes. Acrescenta que, como medida saneadora, a gestão 
pretende implantar um setor que acompanhe a execução física e financeira dos contratos firmados, de 
forma a abolir a realização de despesas sem prévio empenho.  

A SMO, através do Ofício nº 452 de 29/09/2003, informa que está tomando todas as medidas cabíveis para 
que, no futuro, tais acontecimentos não mais se repitam, ressaltando que as despesas  efetuadas 
possuíam, por ocasião de suas realizações, as correspondentes Notas de Empenho, mas falhas 
administrativas no processamento do encerramento de exercício financeiro ocasionaram a não inscrição em 
Restos a Pagar. Registra, também, que as despesas oriundas de reajustamento de preços unitários sofrem 
influências externas (requerimento da contratada, análise e aprovação da CGM, aprovação da Comissão de 
Programação Financeira e Gestão Fiscal e da SMF na questão de Crédito Suplementar), dificultando as 
ações sobre a gestão do orçamento do órgão. Informa, por fim, que teve casos de despesas que não foram 
provisionadas, razão pela qual deverá sofrer Tomada de Contas Especial por parte da Auditoria Geral do 
Município. Esses casos se referem a contratos que obtiveram a recomposição de preços unitários de 
produtos derivados de petróleo, com retroação ao exercício anterior, empregados nas Usinas de Asfalto da 
Coordenadoria Geral de Conservação e a contratos de obras que estão com pendência acerca de retenção 
contratual e de reajustamentos de preços unitários. 

Não obstante os esclarecimentos prestados, no exercício de 2003, como demonstrado no subitem 8.3.1.2, a 
recomendação em tela novamente não foi atendida.  
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7. Que os recursos do Fundef sejam utilizados de forma mais efetiva no sentido de 

tornar mais eficaz a atuação do Poder Público, como também melhor atender à sua 

finalidade, evitando saldos vultosos ao final do exercício (item 14, Recomendação 19 

e subitem 5.2.2 da análise da Cad); 

Como mencionado na recomendação nº 5, o saldo elevado no disponível, levando-se em conta os valores a 
pagar, apontou, na análise das Contas de 2001 e 2002, para a necessidade da efetiva aplicação dos 
recursos do FUNDEF no atendimento de suas finalidades.  

A SME, através do Ofício no 1.111 de 03/10/2003, informa que a ocorrência de saldos financeiros no 
FUNDEF não vinha comprometendo a execução das atividades da área educacional no que diz respeito ao 
Ensino Fundamental. 

A CAD discorda do pronunciamento da Secretaria, mas, diante da análise efetuada na recomendação nº 5, 
entende que, no exercício de 2003, a aplicação de recursos do FUNDEF foi, de fato, mais efetiva, quando 
comparada com os exercícios anteriores.   

8. Que, ainda em relação ao Fundef, seja considerado pelo Poder Executivo que 

esse Fundo tem por objetivo, também, a valorização do magistério, o que implica a 

melhoria real de sua remuneração, o que impõe a imediata elaboração do Plano de 

Cargos e Carreiras e a definição e implantação de um programa amplo e 

permanente de treinamento e aperfeiçoamento (Voto do Relator, subitem 3.4.1.3); 

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Azêdo, em seu Voto referente às Contas de 2002, ressalta a 
necessidade de valorização do magistério, compreendendo salário digno e melhoria da qualificação 
profissional, através de recursos do FUNDEF.  

A Diretoria de Departamento Geral de Recursos Humanos da SME, em documento datado de 29/07/2003, 
informa que o esboço do novo Plano de Carreira, definido pelo grupo de trabalho instituído pela Resolução 
nº 749 de 30/09/2002, encontra-se sob análise da Procuradoria Setorial – 7a PS e destaca ações de 
capacitação com foco na Educação Continuada nos exercícios de 2001 e 2002. 

Quanto à melhoria da remuneração, a CAD, analisando as respostas a diligências do Tribunal, destaca que 
a SME vem, ainda, alegando a possibilidade de comprometimento do limite das despesas com pessoal 
estipulado pela LRF. Em relação ao treinamento, conforme observado nas inspeções realizadas, o 
programa de capacitação continuou sendo desenvolvido no exercício de  2003. 

9. Que os recursos do Fundef sejam aplicados em órgãos que cuidem 

exclusivamente do ensino fundamental e que seja observado com maior rigor o 

disposto nos arts. 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tendo 

em vista que a Secretaria Municipal de Educação utilizou recursos do Fundef para 

despesas comuns à educação infantil e ao ensino fundamental que ultrapassaram o 

percentual de 75%, divisor estabelecido pelo Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundef, entre as citadas modalidades (item 

14, Recomendação 20 do Parecer Prévio às Contas de 2001 e subitem 5.2.3 da 

análise da Cad); 
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A Lei nº 9.424 de 24/12/1996 estabelece que os recursos do FUNDEF devem ser aplicados na manutenção 
e no desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério. 

As despesas relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino estão discriminadas no artigo 70 da Lei 
nº 9.394 de 20/12/1996, estando relacionadas no artigo 71 as despesas que não devem ser classificadas 
como tal. 

A Comissão Gestora do FUNDEF aprovou, então, relação discriminativa de atividades e despesas que não 
podem ser atendidas com recursos do Fundo, dispondo que, quanto às despesas, atividades e ações 
comuns à educação infantil e ao ensino fundamental, quando não houver condições de se estabelecer um 
divisor preciso entre as citadas modalidades de ensino, o suporte orçamentário poderá ser assegurado por 
recursos do FUNDEF, desde que o somatório dos recursos não ultrapassasse 75% do montante total 
correspondente à despesa, atividade ou ação. 

No entanto, nas inspeções realizadas no exercício de 2002, a CAD observou que o percentual fixado estava 
sendo ultrapassado.  

A SME, através do Ofício no 1.111 de 03/10/2003, informa que foram promovidas junto à CGM as 
transferências financeiras necessárias ao ressarcimento das parcelas do FUNDEF indevidamente 
empregadas. 

Nas inspeções realizadas no exercício de 2003, foi observada a preocupação da Administração no 
atendimento à recomendação efetuada, pois a realização de despesas que ultrapassaram o referido 
percentual se apresentou em nível bastante reduzido.  

10. Que seja estudada pelo Poder Executivo a possibilidade de alteração da Lei n° 

788/85, que instituiu o Fundo Especial Orçamentário da Procuradoria-Geral do 

Município, para os fins propostos (item 14, Recomendação 25); 

A Lei nº 788 de 12/12/1985, que criou o FOE/PGM, determina que seus recursos devem ser aplicados no 
Centro de Estudos do órgão gestor, em atividades e iniciativas destinadas ao aperfeiçoamento de seus 
Procuradores (cursos, seminários, biblioteca etc.). 

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Azêdo, em sua Declaração de Voto em Separado, referente 
às Contas de 2001, considerou elevada a arrecadação obtida pelo Fundo para aplicação exclusiva em 
cursos e seminários e demais atividades direcionadas ao aperfeiçoamento dos Procuradores, propondo a 
recomendação de se estudar a possibilidade de alteração da referida lei, com objetivo de destinar às 
atividades-fim da PGM parcela de recursos do Fundo. Em função da ausência de informações a respeito do 
atendimento à recomendação nas Contas de 2002, a mesma foi reiterada.  

Através do Ofício no 350 de 08/09/2003 do Controlador Geral, também reiterado pelo Ofício no 492 de 
19/11/2003, em função do tempo decorrido sem resposta, foi solicitado o pronunciamento da PGM, o que, 
novamente, não ocorreu. Dessa forma, a CAD deverá, no atual exercício, através de visitas ou inspeções, 
verificar, junto à jurisdicionada, se estão sendo adotadas medidas destinadas ao atendimento da 
recomendação proposta.  
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11. Que sejam regularizadas as inconsistências relatadas no Parecer Atuarial no 

tocante à melhoria do Banco de Dados do Município e se proceda a nova Avaliação 

para apurar o valor do Passivo Atuarial, bem como a um trabalho de gerenciamento 

de Passivos e Ativos (item 14, Recomendação 29); 

A Lei nº 9.717 de 27/11/1998, em seu artigo 1º, inciso I, obriga os regimes próprios de previdência social 
dos servidores públicos a se basearem em normas gerais de contabilidade e atuária, de maneira a garantir 
o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. 

Através da análise da massa de segurados, são estimados os custos do sistema, objetivando permitir ao 
gestor a correta tomada de decisões.  A qualidade da base de dados assume, assim, grande importância na 
avaliação atuarial, pois a inconsistência dos dados ou a ausência de informação geram distorções nos 
resultados, podendo provocar, inclusive, a utilização de critérios mais conservadores, o que sobrecarrega a 
estimativa dos custos. 

A avaliação atuarial, referente ao exercício de 2002, realizada pela COPPE/UFRJ, identificou, dentre outras, 
inconsistências e ausências de informações no cadastro de ativos, inativos e pensionistas relacionadas a 
estado civil dos servidores, data de nascimento do cônjuge, ausência da data da concessão do benefício e 
ausência do tipo de benefício. 

O PREVI-RIO, através do Ofício PRES nº 88 de 16/02/2004, informa que há previsão para o exercício de 
2004 de assunção pela autarquia da elaboração da folha de inativos da Administração Direta, o que 
possibilitará o preparo de cronograma de forma a viabilizar um recadastramento dos servidores 
aposentados.  

Em inspeção realizada pela CAD no exercício de 2003, a SMA, gestora da base de servidores ativos, não 
reconheceu as falhas apontadas, assegurando possuir as informações consideradas inexistentes e 
apresentando possíveis explicações para aquelas tidas por inconsistentes. 

Considerando que a avaliação atuarial vem sendo realizada e que a preocupação desta Corte está voltada 
para a qualidade dos resultados apresentados, a CAD sugeriu durante a referida inspeção que a SMA 
participasse do processo de transmissão dos dados para os atuários, juntamente com o PREVI-RIO, 
permitindo, assim, que eventuais dúvidas ou impropriedades sejam sanadas ou detectadas de pronto. 

Os resultados das novas avaliações serão acompanhados pela CAD.  

12. Que o Poder Executivo proceda à contestação, na esfera administrativa ou 

judicial, do débito imputado à Riotur pelo Serviço de Patrimônio da União–SPU pela 

utilização da Marina da Glória, cuja exploração proporciona benefícios somente à 

empresa nela instalada (item 14, Recomendação 36). Não foram prestados 

esclarecimentos a respeito desta Recomendação;  

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Azêdo, em sua Declaração de Voto em Separado, referente 
às Contas de 2001, observou que não havia sido informada a existência de contestação à notificação feita 
ao Município pelo Serviço de Patrimônio da União, imputando-lhe débito de R$ 11.273.889,34 relativo à 
taxa de ocupação da Marina da Glória. 
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Em função da ausência de informações a respeito do atendimento à recomendação nas Contas de 2002, a 
mesma foi reiterada.  

A PGM, através do Ofício PG/SUB no 13 de 10/02/2004, menciona que o tema vem sendo objeto do 
tratamento pertinente, havendo, inclusive, sido produzido um pronunciamento, jurídica e legalmente 
fundamentado, no sentido da não incidência dos foros anuais ou laudêmio na hipótese do bem de marinha 
entregue ao Município. Esta opinião é conclusiva e se encontra sob as tramitações de direito, sendo 
previsíveis futuras gestões junto ao Serviço de Patrimônio da União (processo administrativo 11/000985/99 
– Promoção PG/PPD 10/99). 

A RIOTUR, através do Ofício PRE nº 395 de 25/12/2003, informa que, de acordo com a Promoção 
PG/PPD/PMFR no 10 de 04/11/1999, entendeu-se como competente a Superintendência de Patrimônio do 
Município, órgão responsável pela defesa do Município na questão, tendo em vista tanto o conhecimento do 
tema quanto a determinação legal exarada nos termos do Decreto nº 16.127 de 03/10/1997, conforme os 
autos do processo administrativo nº 11/000.814/2001. Menciona, ainda, de acordo com informações 
colhidas no referido processo, que já estariam sendo tomadas as devidas providências através do processo 
nº 11/000985/1999. Ressalta, por fim, que a Diretoria Administrativa e Financeira foi notificada, através da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, que a taxa cobrada relativa ao exercício de 2002 já se encontrava 
inscrita como dívida ativa, sendo pretendida pela Secretaria de Patrimônio da União a quantia de 
R$13.650.000,00. 

Ressalte-se que, diante desses esclarecimentos, também encaminhados a esta Corte, através do processo 
40/007300/2003, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Azêdo se manifestou no sentido de que a 
presente recomendação não estaria sendo atendida, pois não havia informações sobre o que a 
Superintendência de Patrimônio estaria promovendo a respeito. 

No entanto, conforme os seguintes documentos constantes nos autos, a SMF, através do Ofício nº 500 de 
28/11/2003 e de informação da Superintendência de Patrimônio-SPA, menciona a adoção de medidas, no 
âmbito administrativo, para sanar a questão: 

 Ofício no 242 de 28/09/2001, através do qual foi requerido à Gerência Regional do Patrimônio da 
União - GRPU no Estado do Rio de Janeiro o reconhecimento de não ser devida a referida cobrança; 

 Notificação GRPU/SEREP/RJ de 27/03/2002, recebida em junho/2003, de acordo com a SMF, com o 
indeferimento do requerido;  

 Ofício no 193 de 16/06/2003, através do qual foi solicitada a cópia de inteiro teor do processo 
administrativo 10768.007729/86-14, visando buscar maiores informações, bem como direcionar a 
defesa do Município.  

Ressalta, por fim, que, até a data desta informação, 22/09/2003, ainda não tinha sido entregue a cópia 
solicitada, porém havia sido agendada reunião para o dia 23/09/2003 com o Gerente Regional da GRPU 
visando solucionar a pendência. 

Não obstante o espaço de tempo entre a notificação GRPU emitida e seu conhecimento pela SMF e, ainda, 
a falta de informação sobre o resultado da reunião em função da data marcada, esta Corte deverá, no atual 
exercício, promover o acompanhamento da situação em tela.  
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13. Que seja observado um melhor detalhamento por região da descrição das 

informações de cada programa constante do Plano Plurianual, de forma a possibilitar 

a análise da eficácia e eficiência da gestão pelos órgãos de controle e melhor 

demonstrar à sociedade onde serão investidos os recursos públicos (análise da 

CAD, subitem 2.2.3); 

A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, em seu artigo 254, parágrafo 5º, com a nova redação dada 
pela Emenda nº 12 de 04/07/2002, dispõe que o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os 
Orçamentos Anuais integram um processo contínuo de planejamento e deverão apresentar as metas dos 
programas municipais por regiões. 

Analisando as Contas de 2002, a CAD destacou que a maioria das unidades de medida de cada ação não 
estava dividida por área de planejamento.  

A SMF, através do Ofício F/SOR nº 091 de 13/10/2003, informa que as áreas finalísticas estão aos poucos 
se adaptando ao novo procedimento de informar ao sistema orçamentário a totalidade dos dados 
necessários à melhora qualitativa. Menciona, ainda, que esforços estão sendo realizados para adaptar o 
sistema orçamentário, com a finalidade de motivar o usuário a interagir mais e melhor com o planejamento 
municipal. 

Considerando que o Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 3.345 de 28/12/2001, tem vigência até o término 
do exercício de 2005, o atendimento à presente recomendação será comprovado quando da edição do novo 
Plano. 

14. Que sejam observados na elaboração das futuras leis de diretrizes 

orçamentárias os pontos ressaltados no subitem 2.3.3 da análise da CAD; 

Analisando as Contas de 2002, a CAD destacou que, devido à inexistência do Plano Plurianual quando da 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, esta não apresentou as metas e prioridades da 
Administração Pública Municipal para 2002. Ressaltou, ainda, que o Anexo de Metas Fiscais não 
apresentou a avaliação do cumprimento das metas relativas ao exercício anterior. 

A SMF, através do Ofício F/SOR nº 091 de 13/10/2003, informa que a recomendação já foi implementada. 

A CAD, analisando o Decreto nº 23.969 de 13/02/2004, que atualizou os Anexos de Metas Fiscais, Riscos 
Fiscais e de Metas e Prioridades para o exercício de 2004, verificou que, de fato, a presente recomendação 
foi atendida. 

15. Que sejam estabelecidos nas futuras leis orçamentárias os limites mínimo e 

máximo relativos ao “Incentivo à Cultura”, na forma estabelecida na Lei n° 1.940/92 

em seu art. 1°, § 2° (análise da CAD, subitens 2.4.3.1 e 11.3 e item 14); 

A Lei nº 1.940 de 31/12/1992, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, dispõe que a lei orçamentária fixará, 
anualmente, os montantes mínimo e máximo, calculados com base na receita do Imposto sobre Serviços – 
ISS, a serem adotados para a concessão de incentivo fiscal destinado ao apoio à realização de projetos 
culturais, no âmbito do Município. 

A CAD observou, no entanto, que a Lei nº 3.341 de 28/12/2001, Orçamento/2002, não havia fixado o 
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referido limite mínimo. 

 A SMF, através do Ofício F/SOR nº 091 de 13/10/2003, informa que a recomendação foi observada para o 
exercício de 2004. 

A CAD, analisando a Lei nº 3.718 de 22/12/2003, Orçamento/2004, verificou que o seu artigo 14, de fato, 
determina que o Poder Executivo aplicará, como incentivo à cultura, no mínimo 0,4 % e no máximo 1% da 
arrecadação do ISS.  

16.Que os “repasses” sejam segregados em ‘correntes’ e ‘capital’ para que seja 

possível um efetivo controle das Despesas de Capital, sem prejuízo do disposto no 

art. 7º da Portaria Interministerial nº 163/2001, com a nova redação dada pela 

Portaria nº 519/2001 (análise da CAD, subitens 3.1.6 e 6.1.1); 

Analisando as Contas de 2002, a CAD observou a ausência da segregação dos Repasses (antigas 
Transferências Governamentais) em Corrente e de Capital, destacando que, em função de constarem no 
Balanço Orçamentário, a avaliação da evolução das Receitas e Despesas ficava prejudicada. 

A CGM, através do Relatório CG/CTG - Anexo III, alega que, em conseqüência das instruções contidas na 
Portaria Interministerial nº 163/2001, a classificação da despesa, se corrente ou capital, passou a ser 
determinada pela execução do orçamento no órgão aplicador dos recursos e, não havendo transferência 
orçamentária, mas apenas financeira, não haveria como se classificar as saídas de recursos referentes aos 
repasses intragovernamentais como corrente ou capital. 

A CAD entende que essa classificação seria possível se estivesse prevista no sistema, mas concorda que a 
análise da execução do órgão aplicador dos recursos permite algumas conclusões, não obstante as 
limitações impostas pelas divergências mencionadas no subitem 2.1  

17. Que seja implementado um efetivo controle dos Almoxarifados vinculados à 

Secretaria Municipal de Saúde (análise da CAD, subitem 3.3.3.1.2); 

A CAD, na análise das Contas de 2002, ressaltou não ser razoável qualquer manifestação acerca  da 
validade dos saldos apurados nos almoxarifados da SMS, tendo em vista a certificação desfavorável (78% 
adversa, com ressalva ou abstenção) emitida pela CGM. 

Através do Ofício CGM nº 377 de 08/09/2003, reiterado, em função do tempo decorrido sem resposta, pelo 
Ofício CGM nº 508 de 19/11/2003, foi solicitado o pronunciamento da SMS, o que, no entanto, não ocorreu, 
sendo, inclusive, objeto de observação por parte do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Azêdo no 
processo 40/001724/2004. 

Tendo em vista a ausência de informações referentes a providências adotadas, a verificação do 
atendimento à presente recomendação se dará quando da realização de inspeções e da análise das 
Tomadas de Contas dos responsáveis.  

18. Que seja efetivada a implantação dos Conselhos de Administração e Fiscal do 

Previ-Rio, conforme comentado nos subitens 4.2.1 e 5.10.2.1.2 da análise da CAD; 

Os Conselhos de Administração e Fiscal do Previ-Rio, previstos no artigo 12 da Lei nº 3.344 de 28/12/2001, 
ainda não haviam sido constituídos quando da análise das Contas de 2002.  
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O Previ-Rio, através do Ofício PRES nº 628 de 27/11/2003, informa que o Decreto nº 22.999 de 09/06/2003 
regulamentou as eleições para o Conselho de Administração e que o Conselho Fiscal ainda dependia de 
regulamentação. 

A CAD ressalta que o Conselho de Administração foi, de fato, constituído no exercício de 2003. Quanto ao 
Conselho Fiscal, foi editado o Decreto nº 24.018 de 11/03/2004, que dispõe sobre a escolha do 
representante dos servidores públicos municipais.  

19. Que a SMTU efetue a inscrição dos créditos citados no subitem 4.5 em Dívida 

Ativa, conforme disposto no art. 212 do Código Tributário Municipal, bem como 

implemente um controle adequado de Bens Móveis, conforme  disposto no referido 

subitem; 

Em inspeção realizada no exercício de 2002 na SMTU, a CAD destacou a existência de créditos vencidos 
há mais de cinco anos na composição dos valores a receber e a inexistência de um controle adequado de 
bens móveis próprios e de terceiros sob a guarda da entidade. 

A autarquia, através do Ofício TR/SMTU/PRE nº 1066 de 26/09/2003, informa que a Diretoria Financeira 
entrou em contato com a SMF para se instruir dos procedimentos inerentes à inscrição dos créditos 
referentes às guias emitidas e não pagas de exercícios anteriores, registradas na conta de restos a receber 
de terceiros. A Diretoria, após recebidas as orientações da SMF, está ultimando relatório com os devedores 
para a inscrição na Dívida Ativa.   

Apesar dos esclarecimentos prestados, que não contemplaram a necessidade de um controle adequado de 
bens móveis, a CAD, em inspeção realizada no exercício de 2003, constatou que as inconsistências 
apontadas persistiam. 

20. Que a Fundação Rio-Águas promova a retenção do INSS na forma disposta no 

subitem 4.7 da análise da CAD,  evitando incorrer em autuação do INSS caso os 

fornecedores estejam inadimplentes com a Previdência Social; 

A CAD verificou, em inspeção realizada no exercício de 2002, que a Fundação Rio-Águas não vinha 
providenciando a retenção do INSS quando dos pagamentos efetuados a fornecedores enquadrados nas 
atividades elencadas na Ordem de Serviço nº 209 de 20/05/1999. 

A Fundação Rio-Águas, através do Ofício PRE no 486 de 18/09/2003, ressalta que a presente 
recomendação foi considerada um objetivo, tendo sido exarada a Portaria “N” RIO-ÁGUAS no 11/2003, com 
base na Instrução Normativa INSS no 69 de 10/05/2002. Sobre os serviços executados mediante cessão de 
mão-de-obra, informa que a retenção pertinente sempre foi aplicada. 

Os esclarecimentos prestados pela jurisdicionada serão comprovados pela CAD no atual exercício através 
de visita ou inspeção.  

21.Que o Fundo Municipal de Saúde providencie a elaboração do Plano de Controle, 

Regulação e Avaliação, bem como dos relatórios detalhados acerca das auditorias 

realizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, e  atenda, também, aos demais 

pontos constantes no subitem 9.4.3.1; 
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Em inspeção realizada em março/2003, a CAD constatou que o Município ainda não havia formalizado sua 
solicitação de “Habilitação Plena”, devendo cumprir, para tanto, os requisitos estabelecidos na Norma 
Operacional de Assistência à Saúde nº 01/2002. 

A SMS, como observado na recomendação nº 17, também não se pronunciou. 

A CAD deverá, assim, no atual exercício, através de visitas ou inspeções, verificar se foram adotadas as 
providências devidas pela jurisdicionada.  

22.Que a Secretaria Municipal de Educação regularize a cessão de escolas do 

Município para o ensino estadual através de instrumento jurídico próprio e com o 

devido ressarcimento de despesas (análise da CAD, subitem 5.2.3) e observe a 

respeito o disposto na Lei municipal nº 1.522, de 29 de dezembro de 1989;  

Nas inspeções realizadas no exercício de 2002, a CAD destacou a ausência de formalização, através de 
instrumento jurídico, da cessão de escolas do Município para o ensino estadual, gerando o pagamento de 
despesas indevidas com recursos do FUNDEF. 

A SMF, através do Ofício nº 500 de 28/11/2003, menciona que a matéria deveria ser tratada 
especificamente pela SME, com a lavratura de termo próprio com o Estado do Rio de Janeiro. 

Por sua vez, a SME, conforme Ofício no 1.071 de 25/09/2003, esclarece que já foi elaborada minuta do 
termo de Cessão de Uso para regulamentar a utilização dos prédios municipais pelo Estado, sendo que o 
mesmo se encontra na Secretaria de Educação estadual, cuja Secretária aguarda delegação de 
competência por parte da Governadora, a fim de que possa proceder à assinatura do referido instrumento 
jurídico. 

Não obstante o pronunciamento da jurisdicionada, a CAD ressalta que os esclarecimentos prestados não 
apresentaram evolução em relação às respostas a reiteradas diligências desta Corte e, ainda, que a 
ausência da formalização proposta continua acarretando prejuízo ao Erário Municipal pelo custeio de 
despesas realizadas pelo Estado. 

23.Que a Secretaria Municipal de Educação efetue o ressarcimento ao Fundef das 

despesas indevidas apontadas pelo Tribunal de Contas do Município no exercício de 

2002 (análise da CAD, subitem 5.2.3); 

A CAD apontou, no exercício de 2002, como observado na recomendação nº 9, a realização indevida de 
diversas despesas com recursos do FUNDEF.  

A SME, através do Ofício no 1.111 de 03/10/2003, informa que foram promovidas junto à CGM as 
transferências financeiras necessárias ao ressarcimento das parcelas do FUNDEF indevidamente 
empregadas. 

Em inspeção realizada em 2003, a CAD constatou que, embora ainda haja despesas pendentes, a maior 
parte já foi regularizada, sendo ressarcido ao FUNDEF o montante de R$ 979.451,21. 

24.Que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente promova com mais presteza a 

transferência dos royalties e das multas ao Fundo de Conservação Ambiental 

(análise da CAD, subitem 5.3); 
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A CAD constatou, em inspeção realizada no exercício de 2002, que os recursos de royalties e  multas 
referentes a infrações à legislação do meio ambiente estavam sendo repassados ao FCA pela SMAC com 
atraso e sem a devida atualização monetária. 

A SMAC, por intermédio do Ofício no 085 de 11/02/2004, informa que as recomendações constantes no 
Parecer Prévio foram respondidas nos processos referentes às inspeções realizadas por esta Corte em 
2002 e 2003, inserindo nos autos cópia dessas respostas através de documento datado de 09/02/2004. 
Informa assim que, segundo a Superintendência do Tesouro Municipal, a transferência na conta dos 
royalties depende de comando da CGM.  

A CGM, conforme Ofício nº 203 de 06/06/2003, esclarece que a contabilidade apenas demonstra os fatos 
ocorridos, competindo ao gestor do Fundo controlar e acompanhar os recursos arrecadados e efetivamente 
gastos.  

Através do Ofício SMAC nº 45 de 09/02/2004, a Secretaria, então, considerando que o repasse dos royalties 
para a conta do Fundo ocorre somente após os registros contábeis, solicitou à CGM orientação quanto aos 
procedimentos que deveria adotar.  

A CGM se pronunciou, conforme Ofício nº 133 de 17/03/2004, no sentido da realização de uma reunião 
entre o gestor do Fundo e a SMF. 

Diante das informações prestadas e como observado no subitem 4.4, a situação se mantém inalterada. 

25.Que o Fundo de Conservação Ambiental promova a implantação do Projeto 

“Desenvolvimento de Instrumentos de Gestão das Unidades de Conservação 

Ambiental” desenvolvido em conjunto com a UFRJ, conforme o Processo 

nº 14/003065/01 (análise da CAD, subitem 5.3); 

A morosidade na implantação do Projeto “Desenvolvimento de Instrumentos de Gestão das Unidades de 
Conservação Ambiental”, desenvolvido em conjunto com a Universidade do Rio de Janeiro – UFRJ, 
conforme processo 14/003065/01, foi destacada em inspeção realizada pela CAD no exercício de 2002. 

A SMAC, através do Ofício no 085 de 11/02/2004, encaminha cópia de documento, datado de 09/02/2004, 
em que presta esclarecimentos acerca de pontos levantados nas inspeções ordinárias realizadas em 2002 e 
2003. Informa que o Coordenador de Reflorestamento Ambiental determinou o arquivamento do processo 
14/003065/01 em 23/09/2003, por não atender às determinações constantes na Lei nº 9.985 de 18/07/2000, 
bem como no capítulo VI de seu Decreto regulamentador nº 4.340 de 22/08/2002. O Projeto de 
Desenvolvimento de Instrumentos de Gestão das Unidades de Conservação Ambiental foi revisto e para a 
nova proposta foi instaurado o processo administrativo 14/000198/04, que está aguardando informações 
quanto à disponibilidade orçamentária para fazer face à licitação estimada em R$ 1.066.000,00. 

Não obstante o arquivamento do processo 14/003065/01 e os demais esclarecimentos prestados pela 
jurisdicionada, o projeto em análise ainda não foi implantado. 

26.Que, enquanto existir, o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do 

Município do Rio de Janeiro–Fundet atenda ao contido no subitem 5.5 no que diz 

respeito ao cumprimento de suas diretrizes e finalidades básicas, bem como ao 

disposto na Deliberação Normativa nº 03/99; 
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O FUNDET foi criado pela Lei nº 2.586 de 25/11/1997, sendo destinado ao apoio e fomento a pequenos e 
microempreendimentos econômicos, formais ou informais, e a iniciativas de entidades promotoras de ações 
que levem ao aumento do nível de emprego e da renda, instalados no Município.  

A CAD, em inspeção realizada no exercício de 2002, destacou diversas impropriedades,  principalmente 
quanto à aplicação de recursos, relacionadas à não observância de dispositivos da referida lei e da 
Deliberação Normativa nº 03/99.  

A SMTB, através do Ofício GAB nº 401 de 25/11/2003, informa que as recomendações constantes no 
Parecer Prévio foram respondidas nos processos referentes às inspeções realizadas por esta Corte e insere 
nos autos cópia dessas respostas. 

Em relação à aplicação de recursos, a Secretaria considera, como mencionado na recomendação nº 5, que 
o Fundo vem sendo revitalizado. Entende não ser viável a revisão dos contratos firmados entre o Município, 
por meio do FUNDET, e as entidades conveniadas, a fim de serem sanadas as impropriedades 
relacionadas aos prazos de amortização, carência e discriminação dos recursos, em virtude de os contratos 
estarem próximos do encerramento e do custo operacional que a revisão acarretaria. Quanto à necessidade 
de cumprimento pelas conveniadas da Lei no 2.586 de 25/11/1997 e das cláusulas dos convênios 
respectivos, o órgão informa ter oficiado às entidades. 

A CAD, em função dos motivos expostos no processo 40/003820/2002, referente à inspeção realizada, 
abrangendo o período de janeiro a abril/2002, não considerou satisfatórios os esclarecimentos prestados 
pela jurisdicionada. 

27.Que os recursos captados junto à Petroquisa (R$ 510.000,00) e à Petrobrás 

(R$ 4.699.000,00) em dezembro de 2001 sejam repassados às entidades 

beneficiadas pelo FMDCA de forma mais célere (análise da CAD, subitem 5.8); 

O FMDCA foi instituído pela Lei nº 1.873 de 29/05/20092 com objetivo de proporcionar recursos destinados 
às políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente. 

A CAD destacou, em inspeção realizada no exercício de 2002, a morosidade no repasse dos recursos, 
captados junto à Petroquisa e à Petrobrás em dezembro/2001, às entidades beneficiadas. 

A SMDS, através do Ofício nº 2.347/GAB de 27/11/2003, informa que a morosidade no repasse da primeira 
parcela ocorreu por diversos fatores e alguns independeram da atuação da Secretaria, como dificuldades 
enfrentadas por algumas instituições na apresentação de documentos necessários à formalização dos 
convênios e demora na apresentação das prestações de contas por parte das instituições executoras. 
Esclarece que, após a celebração dos convênios e o repasse da primeira parcela, os recursos estão sendo 
transferidos, mediante a apresentação das prestações de contas pelas entidades.  

Os esclarecimentos prestados foram comprovados em inspeção realizada pela CAD no exercício de 2003. 

28.Que o Fundo Municipal de Assistência Social passe a enviar ao Conselho 

Municipal de Assistência Social as informações exigidas pelo art. 5º,  III, da Lei 

municipal nº 2.460/96, bem como elabore um controle mais eficaz dos convênios 

firmados (análise da CAD, subitem 5.9); 

A Lei nº 2.460 de 05/08/1996, que criou o FMAS e o Conselho Municipal de Assistência Social, em seu 
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artigo 5º, inciso III, menciona quais informações deverão ser enviadas pela SMDS ao referido Conselho. 

Nas inspeções realizadas no exercício de 2002, a CAD observou que, além de as informações devidas não 
estarem sendo enviadas ao Conselho, não estava, também, havendo um controle eficaz dos convênios 
firmados.     

A SMDS, através do Ofício nº 2347/GAB de 27/11/2003, esclarece que os demonstrativos contábeis estão 
sendo encaminhados, através de Ofício, pela Contadoria Geral ao Senhor Secretário, sendo providenciada 
regularmente pela Assessoria do Gabinete cópias do referido documento e posterior encaminhamento ao 
Conselho e setores da Secretaria. Em relação à elaboração de um melhor controle dos convênios firmados, 
informa que estão sendo envidados esforços no sentido da melhoria dos controles existentes. 

Em função da ausência de esclarecimentos sobre medidas concretas de controle dos convênios, a CAD 
deverá, no atual exercício, através de visitas ou inspeções, verificar as providências adotadas pela 
jurisdicionada. 

29.Que sejam constituídas as reservas técnicas destinadas à cobertura dos 

benefícios previdenciários concedidos e a conceder por parte do FunPrevi (análise 

da CAD,subitem 5.10.1); 

A presente recomendação trata, na verdade, das reservas matemáticas projetadas pelos atuários para a 
cobertura dos benefícios previdenciários concedidos e a conceder, não evidenciadas no Balanço 
Patrimonial do Funprevi em 2002. 

O PREVI-RIO, através do Ofício PRES nº 628 de 27/11/2003, informa que a avaliação atuarial do exercício 
de 2002 foi concluída posteriormente ao fechamento do Balanço, o que impossibilitou a evidenciação das 
reservas. 

A CAD ressalta que, ciente, no exercício de 2003, da possibilidade de edição futura de norma do Ministério 
da Previdência Social destinada a regulamentar a forma de evidenciação das referidas reservas, entende 
que deve ser aguardada a referida regulamentação e, enquanto isso, se proceda à divulgação em nota 
explicativa às demonstrações contábeis.  

30.Que seja regularizada a divergência identificada no aporte de recursos entre os 

valores constantes no Anexo V do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e 

aqueles informados no Balanço Orçamentário do FunPrevi apresentado na 

Prestação de Contas (análise da CAD, subitem 5.10.2.1.1); 

A CAD observou, no exercício de 2002, divergência entre os valores registrados pelo FUNPREVI como 
Aporte de Recursos do Tesouro e aqueles apresentados pelo sistema FINCON. 

O PREVI-RIO esclareceu, à época, que a diferença correspondia a valores retidos na fonte de servidores 
inativos, que não ingressaram, de fato, no Fundo, sendo objeto de notas de repasses escriturais. 

Em inspeção realizada no exercício de 2004, a CAD observou que a conta em análise vem sendo conciliada 
pelo PREVI-RIO, não tendo sido identificadas divergências relevantes. 
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31.Que o FunPrevi regularize o pagamento dos benefícios concedidos após 1º de 

janeiro de 2002, custeados indevidamente com recursos do Tesouro, bem como 

identifique outras situações semelhantes àquelas apontadas no subitem 5.10.2.1.2 

da análise da CAD, providenciando sua regularização; 

A Lei nº 3.344 de 28/12/2001, que disciplinou o Regime Próprio de Previdência e Assistência dos Servidores 
Públicos do Município do Rio de Janeiro, dispõe sobre a responsabilidade financeira do FUNPREVI pelo 
pagamento integral das aposentadorias dos servidores que adquiriram o direito à concessão do benefício a 
partir de 01/01/2002. 

No exercício de 2002, a CAD verificou, junto à 5ª Inspetoria Geral desta Corte, a existência de benefícios 
concedidos que deveriam estar sendo pagos com recursos do FUNPREVI, mas estavam sendo custeados 
pelo Tesouro Municipal.  

Em inspeção realizada em março/2004, a SMA esclareceu que o cadastro dos servidores já contém a 
informação necessária para se proceder à segregação devida. Como a elaboração da folha de inativos da 
Administração Direta está sendo assumida neste exercício pelo PREVI-RIO, o atendimento à presente 
recomendação será acompanhado pela CAD.  

32.Que as Demonstrações Contábeis das Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista contemplem os requisitos apontados nos subitens 6.1.1, 6.1.2.3, 

6.1.2.5 e 6.6.1.2 da análise da CAD, visando à apresentação de informações 

qualitativamente superiores e ao atendimento às normas e princípios contábeis;  

A análise das demonstrações contábeis das empresas públicas e sociedades de economia mista, referentes 
ao exercício de 2002, revelou uma série de inconsistências em relação aos dispositivos da  Lei nº 6.404 de 
15/12/1976 - Lei das Sociedades por Ações. 

A CGM, por intermédio do Relatório CG/CTG - Anexo III, prestou os seguintes esclarecimentos: 

 em relação a notas explicativas, valores a receber, provisões, resultado financeiro, taxas de juros e 
encargos, foi solicitado às entidades que eliminassem as deficiências apontadas nas demonstrações 
contábeis, através da orientação CG/CTG/CIC nº 01 de 22/12/2003; 

 quanto às origens e aplicações de recursos de capital, é publicado mensalmente o Anexo XIV – 
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos; 

 em relação à Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - DOAR, consta orientação do 
Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações sobre o reconhecimento dos ajustes de 
exercícios anteriores nos saldos iniciais do Balanço e sobre o reconhecimento do prejuízo e seus 
ajustes no agrupamento das Origens;   

 quanto ao Imposto de Renda Diferido, foi divulgado ajuste contábil nas notas explicativas às 
demonstrações contábeis; 

 em relação aos bens penhorados da RIOCOP, foi solicitado à empresa que eliminasse a deficiência 
nas demonstrações contábeis, após levantamento de ativos e passivos, visando à atualização de sua 
posição patrimonial. 
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Não obstante os esclarecimentos prestados pela CGM, a análise das demonstrações das referidas 
entidades continuou revelando algumas inconsistências, como relatado no item 5. 

33.Que os passivos contingenciais, sempre que relevantes, sejam registrados 

contabilmente em atendimento aos princípios contábeis da Prudência e 

Oportunidade, conforme observado no subitem 6.1.2.1 da análise da CAD; 

Analisando as Contas de 2002, a CAD destacou a existência de passivos, no valor de R$ 117.382.971,56, 
referentes a processos judiciais e/ou ações fiscais, não evidenciados nos demonstrativos das empresas e 
sociedades de economia mista.  

A CGM, através do Relatório CG/CTG - Anexo III, informa que os valores em questão se referem a autos de 
infração, os quais estão sendo contestados pela PGM. Entende que o registro contábil desses fatos 
somente deverá ocorrer à medida que as assessorias jurídicas das instituições declarem haver 
possibilidade de perda das ações, a fim de se evitar que o registro de tais fatos venha a ser utilizado 
indevidamente como prova de confissão de dívida contra o próprio Município.  

Embora a avaliação das assessorias jurídicas só seja conhecida quando da realização de inspeções e as 
notas explicativas não contenham a discriminação desejável das contingências, como apontado no item  5, 
a CAD considera procedentes os esclarecimentos prestados pela CGM. 

34.Que seja regularizada a situação do terreno desapropriado em 5 de junho de 

2002, através do Decreto n° 21.522, no tocante ao valor de sua indenização, bem 

como ao registro contábil no Balanço da Riocop, objeto de comentários nos subitens 

6.1.2.2 e 6.6.1.3 da análise da CAD; 

Analisando as Contas de 2002, a CAD destacou a manutenção, no Balanço Patrimonial da Riocop, de 
imóvel desapropriado através do Decreto nº 21.522 de 05/06/2002.  

A RIOCOP, por intermédio do Ofício no 204 de 30/09/2003, informa ter encaminhado o Ofício no 203 de 
25/09/2003 ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, solicitando que fizesse chegar ao Senhor 
Prefeito pedido para definição do valor de desapropriação do terreno mencionado, o que foi providenciado 
através do Ofício no 461/SMO/GAB de 01/10/2003. 

A PGM também se pronunciou, conforme Ofício PG/SUB no 13 de 10/02/2004, informando que a 
desapropriação ainda não foi aperfeiçoada porque não foi efetivado o depósito prévio indenizatório, que 
aguarda a conclusão da perícia judicial. 

Considerando os esclarecimentos prestados e a pendência judicial, a CAD deverá, no atual exercício, 
através de visitas ou inspeções, acompanhar o desenvolvimento da situação em tela. 

35.Que se evitem distorções, conforme apontado nos subitens 6.2.1 e 6.2.2 da 

análise da CAD, no tocante à receita prevista e arrecadada; 

Nas Contas de 2002, a CAD identificou divergências na previsão e na arrecadação de receitas das 
empresas públicas e sociedades de economia mista.  

A CGM, através do Relatório CG/CTG - Anexo III, informa que, em relação à previsão, o sistema FINCON 
passou a criticar as sub-rubricas quando de sua utilização, não permitindo que uma instituição utilize o 
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código de outra; quanto à arrecadação, ressalta as diferenças entre os sistemas  contábil e orçamentário, 
acrescentando ter instruído a todas as entidades que ao final do exercício elaborassem um demonstrativo 
com o cotejamento dos números apresentados pelos dois sistemas e com a análise dessas variações. 

A CAD considera procedentes os esclarecimentos prestados, mas observa que o demonstrativo sugerido 
pela CGM não foi publicado. 

36.Que as Demonstrações Contábeis da Riocop passem a evidenciar o real estado 

de liquidação extrajudicial em que se encontra a empresa, conforme apontado no 

subitem 6.6.1.1 da análise da CAD, em atendimento ao princípio contábil da 

Continuidade; 

Analisando as Contas de 2002, a CAD observou que as demonstrações contábeis da RIOCOP, em 
liquidação extrajudicial, estavam sendo elaboradas como se a entidade estivesse em funcionamento.  

A CGM, através do Relatório CG/CTG - Anexo III, informa que tem instado o atual liquidante para que 
providencie junto à PGM a atualização dos passivos existentes. Com relação à classificação dos ativos e 
passivos, entende que esses valores não devem ter sua classificação alterada, senão por ocorrência de fato 
que a determine, acrescentando que, em face de sentença proferida em última instância, tem instruído a 
RIOCOP a transferir o valor para o Passivo Circulante. Ressalta, ainda, que a liquidação da RIOCOP não 
parece estar ocorrendo com a celeridade que normalmente ocorre (está em fase de liquidação extrajudicial 
desde 20/05/1996) e, em função disso, parece salutar manter as classificações existentes.  

Tendo em vista os esclarecimentos prestados, a CAD considera coerente o entendimento da CGM. 

37.Que seja respeitado o disposto no inciso II do art. 112 da Lei 207/80  (Código de 

Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro), 

combinado com o §3º do mesmo artigo (análise da CAD, subitem 7.1.2); 

A Lei nº 207 de 19/12/1980, em seu artigo 112, inciso II, menciona que poderão ser abertos créditos 
adicionais tendo como base o excesso de arrecadação, devendo o mesmo, conforme o parágrafo 2º do 
mesmo artigo, ser calculado sobre a arrecadação global. 

Analisando as Contas de 2002, a CAD, no entanto, verificou que, apesar do déficit de arrecadação apurado 
no exercício, foram abertos créditos adicionais baseados em excesso de arrecadação.  

A SMF, através do Ofício F/SOR nº 099 de 28/11/2003, argumenta que a análise da CAD considerou como 
excesso de arrecadação a comparação às contas de 2002 entre as receitas previstas e arrecadadas, não 
observando a distinção entre as diversas fontes de recursos com características específicas e/ou 
vinculações. Ressalta que as fontes, quando consideradas, permitem auferir o cumprimento do disposto no 
Código de Administração Financeira – CAF. 

Em face dos argumentos apresentados pela SMF, a CAD entende, smj, que a interpretação do artigo 112 
do CAF deve ser submetida à análise da douta Procuradoria Especial desta Corte. 
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38.Que a Administração Municipal, em conjunto com a Procuradoria-Geral do 

Município, promova um estudo acerca da probabilidade da realização dos créditos 

decorrentes da Dívida Ativa, considerando a legislação aplicável e constituindo uma 

provisão contábil para perdas prováveis que faça refletir nas Demonstrações 

Contábeis do Município o provável valor de realização dos ativos classificados como 

Dívida Ativa, conforme tratado no subitem 7.3.3.1 da análise da CAD; 

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 204, estabelece que a dívida regularmente inscrita goza da 
presunção de certeza e liquidez, tendo o efeito de prova pré-constituída e, em seu parágrafo único, 
estabelece que essa presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca. 

Na análise das Contas de 2002, a CAD destacou que o saldo da Dívida Ativa no Balanço da Administração 
Direta correspondia a 60,43% do total do Ativo e que os dois principais devedores do IPTU (dívida que 
reporta há mais de 25 anos) respondiam por 19,26% da Dívida Ativa Consolidada. Ressaltando, então, o 
Princípio da Prudência, a CAD sugeriu a constituição de uma provisão contábil para perdas, o que traria 
maior confiabilidade aos valores publicados. 

A PGM, através do Ofício PG/SUB no 13 de 10/02/2004, informa que já está sendo analisada a melhor 
forma de enfrentamento das questões, sendo certo que já são adotadas algumas providências concretas, 
como a não inscrição em Dívida Ativa de valores de baixa expressão econômica, assim como o não 
ajuizamento ou cancelamento de execuções fiscais igualmente de baixo valor.  

A CAD, considerando que as demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2003, não 
contemplaram, em relação aos créditos da dívida ativa, nenhuma provisão para perdas e, ainda, que, em 
entrevista realizada junto à Procuradora-Geral da Dívida Ativa, foi informada sobre a inexistência de 
comissão especial ou grupo de trabalho com o objetivo de determinar o montante de créditos que poderiam 
ou deveriam ser objeto de provisão, entende que a presente recomendação não foi atendida. 

39.Que o estudo referido na Recomendação nº 38 examine a possibilidade e 

legalidade da baixa ou cancelamento de créditos do IPTU e do ISS previsivelmente 

incobráveis, por desaparecimento das pessoas físicas e jurídicas por eles 

responsáveis, o qual é freqüente em relação ao ISS, e que desse estudo seja 

enviada cópia a esta Corte de Contas; 

A presente recomendação, elaborada pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Azêdo, em seu 
Voto acerca das Contas de 2002, ampliou o conteúdo do estudo proposto pela CAD na recomendação 
anterior. 

A PGM, através do já mencionado Ofício PG/SUB no 13 de 10/02/2004, apresenta os mesmos 
esclarecimentos prestados na recomendação anterior como forma de providências adotadas, quais sejam a 
não inscrição em Dívida Ativa de valores de baixa expressão econômica, assim como o não ajuizamento ou 
cancelamento de execuções fiscais igualmente de baixo valor.  

A CAD, em inspeção realizada na PGM em 2004, questionou acerca da possibilidade de cancelamento dos 
referidos débitos, sendo respondido por aquele órgão que a atuação dos procuradores é vinculada e, nesse 
sentido, mesmo acreditando ser difícil ou improvável o recebimento de tais valores, o ato de cancelamento 
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não é discricionário, não sendo legal a baixa dos valores tendo como justificativa a dificuldade de 
recebimento.  

Por se tratar de matéria jurídica, a CAD entende que, smj, a presente recomendação deve ser submetida à 
analise da douta Procuradoria Especial desta Corte. 

40.Que seja efetuado um remanejamento dos Programas de Trabalho referentes a 

pagamentos de inativos para a Função Previdência Social (análise da CAD, subitem 

9.1); 

Analisando, no exercício de 2002, a despesa classificada por função de governo, a CAD observou a 
alocação de gastos com inativos nas funções Educação, Saúde e Legislativa.   

A SMF, por intermédio do Ofício F/SOR nº 091 de 13/10/2003, informa que a providência já foi adotada para 
2004, com a alteração das funções dos programas de trabalho destinados ao pagamento de inativos.  

A CAD confirmou o atendimento à presente recomendação através do Anexo VI - Detalhamento das 
Despesas da Lei nº 3.718 de 22/12/2003 - Orçamento/2004.  

41.Que sejam regularizados os repasses devidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde à Comlurb para o combate a e controle de vetores (análise da CAD,  subitem 

9.5.1); 

As despesas realizadas para combate aos vetores de doenças no Município, no exercício de 2002, foram 
executadas pela Comlurb que, para tanto, deveria receber recursos transferidos pela SMS. Em inspeção 
ordinária realizada pela CAD naquele exercício, foi observado, no entanto, que deixaram de ser repassados 
R$ 7.150.241,24. 

Embora não conste nos autos pronunciamento da SMS, através de documento datado de 27/11/2003, 
encaminhado a esta Corte (processo 40/001724/2004), a Secretaria informa que seriam liquidadas faturas 
da COMLURB, no valor de aproximadamente R$ 2.000.000,00, referentes a serviços prestados no exercício 
de 2003 e que estaria sendo providenciado o empenhamento e conseqüente liquidação de faturas relativas 
ao exercício de 2002. 

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Azêdo, quando da análise do referido processo, considerou 
parecer insatisfatória a informação prestada, ressaltando, em função do tempo decorrido, a ausência de 
comprovantes de regularização dos repasses relativos ao exercício de 2002.  

Conforme demonstrado no subitem 8.6.1, pode-se constatar que a recomendação não foi, de fato, atendida. 

42.Que sejam efetuadas despesas com recursos oriundos das multas de trânsito 

somente nos casos disciplinados no art. 320 do Código Nacional de Trânsito (análise 

da CAD, subitem 10.5); 

O Código Nacional de Trânsito, em seu artigo 320, dispõe que a receita arrecadada com a cobrança das 
multas de trânsito será aplicada, “exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, 
policiamento, fiscalização e educação de trânsito”.  

Analisando a execução da despesa, no exercício de 2002, a CAD observou que foram realizados com 
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recursos dessa fonte serviços de limpeza, de vigilância armada e desarmada nas dependências da Cet-Rio, 
contratação de seguros de vida e acidentes pessoais em favor de funcionários e de estagiários, bem como 
serviços de agenciamento de viagens para órgãos da Administração Direta e Indireta.  

A SMTR, através do Ofício nº 506 de 28/11/2003, informa que iniciou o exercício de 2002 com o orçamento 
aprovado somente com a fonte de recursos provenientes de arrecadação das infrações de trânsito, sendo 
as dotações, posteriormente, suplementadas com a fonte de recursos do Tesouro. Ressalta que, em 2002, 
foi encaminhado o Ofício nº 681 ao Senhor Prefeito com informações sobre o relatório final do grupo de 
trabalho responsável pela elaboração de proposta para remodelação dos sistemas de controle e de 
arrecadação de multas de trânsito, em que solicitava a inclusão de recursos do Tesouro Municipal (FR 100) 
para despesas de custeio, de capital administrativo e de pessoal nos futuros exercícios pelas razões 
expostas no referido artigo do Código Nacional de Trânsito. Menciona que, em 2003, no entanto, somente 
as despesas administrativas iniciaram com a fonte de recursos do Tesouro e que para alguns serviços, 
como os rádios de comunicação Nextel, locação de veículos e entrega das guias de notificação das 
infrações de trânsito, as dotações foram suplementados com a fonte de recursos provenientes da 
arrecadação de multas de trânsito. Por fim, ressalta que as dotações estão sendo suplementadas com os 
recursos provenientes da arrecadação de multas de trânsito porque a SMF considera que, sendo a SMTR o 
órgão do Município com obrigação de cumprir e fazer cumprir as competências descritas no artigo 24, além 
de exercer a fiscalização mencionada no artigo 320 do Código Nacional de Trânsito, é necessário o 
suprimento com aquisição de materiais e serviços. 

Diante dos esclarecimentos prestados e por se tratar de matéria de cunho jurídico, a CAD entende, smj, que 
os argumentos expostos devem ser submetidos à análise da douta Procuradoria Especial desta Corte. 

43.Que seja considerada na base de cálculo para efeito de apuração do percentual 

aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e nos Gastos com Ações e 

Serviços Públicos de Saúde a arrecadação dos valores relativos aos impostos 

inscritos em Dívida Ativa Tributária, considerando-se principal e acessórios, 

conforme observado nos subitens 11.1.1 e 11.2.2, bem como os recursos 

provenientes da Lei Complementar federal nº 87/96. (análise da CAD, subitem 

11.2.1); 

Analisando o atendimento aos limites legais de gastos do Município no exercício de 2002, a CAD verificou 
que os valores relativos ao ISS, ao IPTU e ao ITBI inscritos em Dívida Ativa Tributária, assim como os 
recursos provenientes da Lei Complementar federal nº 87/96 – Lei Kandir não haviam sido incluídos na 
base de cálculo para efeito de apuração do percentual aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino e nos Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

A CGM, através do Relatório CG/CTG - Anexo III, presta os seguintes esclarecimentos:  

 em relação à aplicação em Ensino, a Prefeitura já considera como receitas vinculáveis os recursos 
provenientes da Dívida Ativa Tributária e da Lei Kandir. A única parcela que não está sendo 
considerada na base de cálculo é a Multa e Juros de Mora sobre Tributos e sobre Dívida Tributária de 
Impostos, por não ter sido considerada na Lei Orçamentária; 

 em relação à aplicação em Saúde, a Prefeitura envia ao Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde - SIOPS, semestralmente, declaração em que demonstra as receitas que o 
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sistema enquadra como vinculáveis, incluindo os valores da Dívida Ativa Tributária de Impostos e os 
recursos provenientes da Lei Kandir. Para verificação do cumprimento do limite previsto na Lei 
Orçamentária Anual, no entanto, a Prefeitura leva em consideração os mesmos critérios adotados 
quando da edição da referida lei, que não contempla esses itens.  

Diante das informações prestadas, a CAD entende que se faz necessária a alteração nas futuras leis 
orçamentárias. 

44.Que nos demonstrativos do cálculo da aplicação na Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino e nos Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, 

em atendimento à Emenda Constitucional nº 29/2000, não sejam incluídas as 

Despesas de Exercícios Anteriores, de acordo com o exposto nos subitens 11.1.4 e 

11.2.4 da análise da CAD; 

A Emenda Constitucional nº 29/2000, em seu artigo 6º, parágrafo 2º, considera a aplicação em ações e 
serviços públicos de saúde em periodicidade anual. 

No entanto, analisando a aplicação de recursos, no exercício de 2002, a CAD verificou que as despesas de 
exercícios anteriores haviam sido consideradas como gasto em ações de saúde.  

A CGM, através do Relatório CG/CTG - Anexo III, informa que para verificação do cumprimento dos limites 
previstos na Lei Orçamentária Anual, a Prefeitura leva em consideração os mesmos critérios adotados 
quando da edição da Lei Orçamentária, que contempla as Despesas de Exercícios Anteriores. Ressalta, 
ainda, que o SIOPS, em 2003, passou a considerar as Despesas de Exercícios Anteriores na apuração dos 
gastos em saúde.  

A CAD ressalta, como relatado no subitem 10.2.4,que mesmo desconsiderando as Despesas de Exercícios 
Anteriores o limite estipulado na EC 29/00 foi cumprido. 

Por se tratar de matéria que demanda uma análise futura, a CAD estará ao longo do exercício de 2004 
acompanhando as discussões acerca do Projeto de Lei Complementar 01/2003 que irá regulamentar a 
Emenda Constitucional 29/2000. 

45.Que sejam observadas as normas da Secretaria do Tesouro Nacional quanto ao 

preenchimento do Anexo XVI constante do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária  previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, no qual deverá ser 

considerada a Despesa Liquidada, de acordo com o observado no subitem 11.2.6 da 

análise da CAD; 

O Anexo XVI do Relatório Resumido da Execução Orçamentária constitui o Demonstrativo da Receita 
Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde. Analisando sua elaboração, a CAD identificou 
divergências no reconhecimento da despesa em confronto com as normas editadas pela Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN. 

A CGM, por intermédio do Relatório CG/CTG - Anexo III, informa que, de acordo com disposição da STN, 
no encerramento do exercício, as despesas inscritas em Restos a Pagar deverão ser consideradas, desde 
que seja comprovada a existência de disponibilidade financeira no respectivo Fundo de Saúde. 
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A CAD considera atendida a recomendação em função do disposto na Portaria STN nº 517 de 14/10/2002, 
que aprovou a 2a edição do Manual de Elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.  

46.Que seja observado o disposto na Portaria STN 212/01 no que diz respeito à 

correta classificação da receita referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, que 

deve ser considerada como Receita Tributária, Código 1112.01.30, e não como 

Transferência Intergovernamental, Código 1721.01.04, como vem fazendo o 

Município;  

A Portaria STN nº 212 de 04/06/2001 (revogada pela Portaria STN nº 300 de 27/06/2002) estabeleceu que a 
arrecadação do imposto descrito no inciso I do artigo 158 da Constituição Federal (Imposto de Renda 
Retido na Fonte pertencente aos municípios) deveria ser contabilizada como receita tributária e não mais 
como receita de transferência. 

Analisando o Orçamento e sua execução, a CAD, no entanto, observou que o Município não vinha adotando 
o referido procedimento.  

A CGM, através do Relatório CG/CTG - Anexo III, informa discordar da orientação da Portaria, 
argumentando que o referido artigo da Carta Magna menciona em seu texto que pertencem aos municípios 
o produto da arrecadação do imposto da União, ficando “estranho" evidenciar como receita tributária 
municipal um imposto de competência federal. Entende também que se o valor repassado aos municípios a 
título de Fundo de Participação dos Municípios é classificado como receita de transferência, o imposto de 
renda retido na fonte, que o integra, também deveria ser. Acrescenta, por fim, que a função das contas de 
transferência é impedir a dupla contagem de recursos quando da consolidação dos orçamentos dos 
diversos níveis de governo, ressaltando, no entanto, que “a nova classificação não auxilia a consolidação, 
mas atrapalha”. 

A CAD, ressaltando que a Portaria nº 300 de 27/06/2002 manteve a classificação do imposto de renda 
retido na fonte como receita tributária, entende, smj, que o descumprimento de norma da STN, por parte do 
Município, deve ser submetido à análise da douta Procuradoria Especial desta Corte. 

47.Que seja realizado um levantamento do montante de recursos correspondentes à 

não atualização monetária dos precatórios em 2002 e, de acordo com a sua 

relevância, se efetue o adequado registro contábil. A atualização monetária está 

prevista no §1º do art. 100 da Constituição Federal e deve, portanto, tornar-se 

obrigatória no Município (análise da CAD, subitem 13.5.2); 

O parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal determina que o pagamento dos precatórios 
apresentados até 1º de julho deverá ser realizado até o final do exercício seguinte, quando terão seus 
valores atualizados monetariamente. 

No entanto, como verificado pela CAD em inspeção realizada em 2003, os precatórios pagos em 
27/12/2002 foram atualizados somente até 31/12/2001, denotando a existência de uma provável 
contingência correspondente à não atualização monetária referente ao período de 01/01/2002 a 27/12/2002. 

A PGM, através do Ofício PG/SUB nº 57 de 11/08/2003, esclarece que a recomendação foi atendida, 
inserindo cópias da comprovação da atualização referente ao exercício de 2001 e, através do Ofício 
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PG/SUB no 13 de 10/02/2004, informa que os precatórios pagos no exercício de 2002 já contém a 
atualização monetária referida. 

A CAD, no entanto, ressalta que, embora atendida em relação ao exercício de 2002, esta recomendação se 
aplica a todos os exercícios, devendo a atualização ser calculada quando do pagamento dos precatórios, o 
que, no exercício de 2003, como observado em inspeção realizada, novamente não ocorreu.  

48.Considerando o disposto no subitem 14 da análise da CAD, Recomendação 28, é 

cabível que seja estudada a extinção do FMDU, tendo em vista que o processo de 

revitalização mencionado pela SMU consiste apenas em repassar os recursos deste 

para o FMH; 

Em sua Declaração de Voto em Separado, acerca da Prestação de Contas de 2001, o Excelentíssimo 
Senhor Conselheiro Maurício Azedo apresentou emenda à proposta original da CAD de se estudar a 
extinção do FMDU, dando à recomendação nº 28 redação, aprovada pelo Plenário, que propunha o estudo 
de sua revitalização. 

A SMU, então, através do Ofício nº 595 SMU/GAB de 30/08/2002, informou que, de acordo com orientação 
da PGM, estavam sendo elaborados projeto básico e minuta de convênio com a SMH para regulamentação 
de repasse dos recursos do FMDU para o FMH, medida que contribuiria para a revitalização do FMDU. 

Diante do exposto e pela falta de maiores esclarecimentos, a CAD se manifestou acerca da impossibilidade 
de se analisar como a referida medida poderia contribuir para a revitalização do FMDU, reiterando, assim, a 
proposta de se estudar sua extinção, aprovada pelo Plenário.   

Por intermédio do Ofício SMU/GAB no 845 de 22/09/2003, a Secretaria ressalta o atual interesse na 
revitalização do FMDU, tendo em vista a transferência dos Postos de Orientação Urbanística e Social da 
SMH, através do Decreto no 22.982 de 04/06/2003 e da criação da Coordenadoria de Orientação e 
Regularização Urbanística, aprovada pelo Decreto no 23.159 de 21/07/2003, para elaboração dos trabalhos 
de planejamento urbano, licenciamento e fiscalização de obras nas áreas objeto dos projetos urbanísticos 
de interesse social, com a utilização de parte dos recursos arrecadados pelo Fundo. Destaca que a 
revitalização depende da revogação do Decreto no 18.303 de 29/12/1999 (sistema de co-gestão dos 
recursos do FMDU) e, novamente, da lavratura de convênio entre a SMU e a SMH para regulamentação do 
repasse dos recursos do FMDU para o FMH. Informa, por fim, que as minutas já foram submetidas, através 
do processo 11/000159/2002, ao Senhor Prefeito, que o encaminhou à SMH.  

A CAD, considerando o tempo decorrido das medidas informadas e o fato de o Fundo continuar não 
apresentando realização de despesas, como observado no subitem 4.8, entende que deve ser reiterada a 
necessidade de estudo sobre a possibilidade de extinção do FMDU.  

49.Que seja disponibilizada ao Tribunal de Contas pela Controladoria- Geral do 

Município a base de dados do Sistema Fincon, bem como seja restabelecido o 

acesso desta Corte aos Relatórios referentes a “meses fechados” disponíveis no 

Sistema (análise da CAD, item 15.1); 

O Sistema de Contabilidade do Município – FINCON, gerido pela CGM, apresenta uma série de opções de 
consultas e relatórios, permitindo ao usuário o acesso a informações referentes à situação orçamentária, 
financeira e patrimonial. 
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No entanto, a impressão dos relatórios por esta Corte, no próprio órgão ou na IPLANRIO, foi vetada pelo 
gestor do sistema, alegando preocupação quanto a uma possível utilização de dados ”em aberto”. 

A CGM, por intermédio do Relatório CG/CTG - Anexo III, esclarece que as informações estão sendo 
disponibilizadas através da emissão de relatórios contábeis de meses encerrados e que a  transferência da 
base de dados também já está sendo atendida. 

A CAD ressalta o trabalho que vem desenvolvendo junto com a Contadoria Geral através da troca 
permanente de informações entre os técnicos e, acreditando na continuidade dessa parceria e nos 
benefícios que a mesma traz para a Administração Municipal, considera que eventual demanda futura será 
prontamente atendida pela CGM. 

50.Que seja disponibilizada ao Tribunal de Contas pela Secretaria Municipal de 

Fazenda senha para consulta às contas do Município via internet (análise da CAD, 

subitem 15.2.1), bem como acesso do Tribunal ao Sistema de Arrecadação (análise 

da CAD, subitem 15.2.2). 

Os extratos das contas correntes e das aplicações financeiras são examinados pela CAD somente quando 
da realização das inspeções ordinárias, uma vez que os processos de balancetes, em sua maioria, não vêm 
acompanhados desses documentos. 

No exercício de 2002, a CAD verificou que a SMF havia disponibilizado à CGM, consulta através da 
Internet, dos extratos bancários de todas as contas correntes e aplicações financeiras do Município, o que, 
se estendido a esta Corte, permitiria a análise interna, contribuindo para a racionalização das tarefas. 

Da mesma forma, a CAD considerou de suma importância para o Tribunal a realização de consultas à base 
de dados do Sistema de Arrecadação, que controla a entrada de receitas no Tesouro Municipal e tem como 
gestor a SMF. 

Através do Ofício nº 500 de 28/11/2003, a SMF encaminhou pronunciamento da 4ª Procuradoria Setorial, 
Promoção PG/4aPS/011/2003, em que se manifesta pelo não atendimento da presente recomendação. 

De acordo com o referido documento: 

 os sistemas de contas do Município, especificamente os relativos à arrecadação, constituem base de 
informações utilizadas estritamente para a gestão financeira das receitas e despesas públicas, 
constituindo os atos a ela relacionados, atos administrativos materiais e atos administrativos em 
sentido estrito;  

 o Tribunal de Contas é entidade de relevância constitucional para o controle da Administração 
Pública, mas não lhe é dada competência para a prática de atos administrativos, ainda que de 
natureza regulamentar, sendo a sua atividade fiscalizadora sempre exercida a posteriori e mediante 
os procedimentos legalmente previstos, opinião consagrada pela doutrina e ratificada pelo 
jurisprudência pátria;   

 dentre os procedimentos legalmente previstos ao Tribunal de Contas não se insere o que pretende a 
verificação imediata e concomitante dos registros contábeis públicos e até pré-contábeis financeiros, 
consubstanciando franco, ilimitado e informal acesso às bases de dados financeiros (receitas e 
despesas) da Administração Pública gerida pelo Poder Executivo Municipal; 
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 tais bases de informações podem conter, num primeiro momento de apropriação de dados, erros 
materiais, que poderiam dar ensejo a questionamentos desnecessários, sem que houvesse tempo 
para atuação dos controles internos próprios da Administração Pública, para que então formalizasse 
tempestivamente os relatórios e procedimentos administrativos que são regularmente enviados ou 
apresentados aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas; 

 parece correto manter os procedimentos atuais desempenhados pela Administração Pública 
Municipal para a regular prestação de informações acerca da arrecadação e contabilidade financeira 
desta municipalidade em favor do Tribunal de Contas, uma vez que se está cumprindo os princípios 
da publicidade e do controle externo dos atos administrativos à luz da razoabilidade, eficiência e 
segurança, sem que seja necessário se implementar os instrumentos indicados.     

A CAD ressalta a importância das informações solicitadas para o planejamento e desenvolvimento de suas 
auditorias e cita ensinamento do mestre Ricardo Lobo Torres em seu livro Curso de Direito Financeiro e 
Tributário sobre o controle externo: 

“Há diversos tipos de controle externo: 

Controle “a posteriori” é o tipo comum no nosso constitucionalismo. Inicia-se depois de praticado o 
ato administrativo ou de encerrado o exercício financeiro. Predomina também na Alemanha, na 
França e na Espanha. 

Controle contemporâneo é o que se faz quase ao mesmo tempo da execução orçamentária. 
Realizam-no o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas através das comissões e auditorias.” 

Considerando o fato de a competência dos Tribunais de Contas tratar-se de matéria jurídica, a CAD 
entende, smj, que a presente recomendação e os argumentos expostos na Promoção PG/4aPS/011/2003, 
cuja remessa de cópia aos demais Conselheiros foi, inclusive, sugerida pelo Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro Maurício Azêdo, conforme processo 40/007309/2003, devem ser submetidos à análise da 
douta Procuradoria Especial desta Corte. 

51. Que, além do Recomendado em relação à SMTU e à Cet-Rio, o Poder Executivo 

promova o levantamento e quantificação das necessidades de pessoal de seu 

Quadro Permanente, para o fim de provê-lo mediante a convocação de concurso 

público de provas ou de provas e títulos (Voto do Relator, subitem 3.3.2.4); 

Em seu Voto acerca da Prestação de Contas de 2002, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício 
Azêdo, destacou que as necessidades de pessoal dos órgãos municipais, agudas em muitos casos, 
deveriam ser avaliadas e quantificadas, sendo providas através de concurso público. O ilustre Conselheiro 
ressaltou, ainda, a carência de pessoal sofrida pela SMTU e pela Cet-Rio e, conseqüentemente, a 
conveniência e necessidade de um estudo para a ampliação e qualificação de seus quadros de pessoal.  

A SMA, através do Ofício nº 043 de 09/02/2004, menciona que, desde a edição do Decreto nº 22.024 de 
17/09/2002, dispondo acerca da organização do órgão, vem adotando medidas junto às Administrações 
Setoriais no sentido de se promover o levantamento e quantificação das necessidades de pessoal do 
Quadro Permanente do Poder Executivo Municipal, com o fito de provê-lo mediante abertura de concurso 
público. Informa, ainda, que o levantamento da “força de trabalho” desta Municipalidade está sendo iniciado, 
já agora, por parte da recém-criada Coordenadoria de Planejamento de Recursos Humanos. 

A SMTU, por intermédio do Ofício TR/SMTU/PRE nº 1.066 de 26/09/2003, informa ter solicitado a inclusão 
no orçamento de 2004 de dotação para atender ao concurso público para preenchimento de várias 
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categorias funcionais.  

A Cet-Rio, através do Ofício nº 285/GAB de 01/12/2003, ressalta que a nova estrutura organizacional da 
empresa encontra-se na Câmara Municipal para aprovação e, após isso, será nomeada uma comissão com 
o objetivo de estudar a necessidade de pessoal do quadro permanente. 

A CAD, levando em conta os esclarecimentos prestados, considera que a presente recomendação está em 
fase de implementação, demandando trabalho contínuo dos órgãos de pessoal e acompanhamento por 
parte desta Corte.  

52. Que o Senhor Prefeito avoque diretamente a busca de solução para o problema 

da dívida fiscal, principalmente a de natureza previdenciária, das Empresas Públicas 

e Sociedades de Economia Mista do Município, para que estas não sejam atingidas 

pelas restrições previstas no art. 195, § 3º, da Constituição da República (análise da 

CAD, subitem 6.1.2.1.), bem como determine a realização de estudo sobre o 

crescimento do endividamento desses entes do Município, que se revela 

preocupante (análise da CAD, subitens 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.2 e 6.4.4); 

De acordo com o parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição Federal, a pessoa jurídica em débito com o 
sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem 
dele receber benefícios ou incentivos fiscais creditícios. 

Analisando as Contas de 2002, a CAD destacou o crescimento do endividamento das empresas públicas e 
sociedades de economia mista e demonstrou a composição e a origem dos passivos contingentes, a 
maioria de natureza previdenciária. 

A CGM, através do Relatório CG/CTG - Anexo III, destaca que as dívidas registradas contabilmente pelas 
empresas, que ainda não foram alvo de parcelamento, estão sendo questionadas judicial ou 
administrativamente, entendendo que as entidades não poderiam sofrer as referidas restrições em função 
de a exigibilidade estar em fase de discussão. Ressalta, ainda, que parece de utilização restrita o estudo de 
indicadores econômicos e financeiros para as empresas públicas e sociedades de economia mista, pois 
executam, em sua maioria, atividades inerentes à administração direta, são totalmente dependentes dos 
recursos municipais e não exercem atividade mercantil. 

Apesar dos esclarecimentos prestados, a CAD entende que a presente recomendação não foi atendida, 
sendo interessante, no entanto, destacar as observações da CGM em relação à característica dessas 
entidades, o que contribui para reiterar a possibilidade do estudo sugerido como Oportunidade de Melhoria 
nº 2. 

53. Que a Secretaria Municipal de Fazenda elabore programas próprios e 

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

maior interação dos servidores das categorias funcionais Fiscal de Rendas e Fiscal 

de Atividades Econômicas, cujo desempenho integrado repercutirá em aumento da 

arrecadação (Voto do Relator, subitem 2.1.1.6.1); 

O Voto do Relator, Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Azêdo, acerca da Prestação de Contas de 
2002, ressaltou que os itens mais importantes da Receita apresentaram índices de variação, em relação a 
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2001, inferiores às taxas de inflação. 

Em relação especificamente ao IPTU e ao ISS, após análise das variações apresentadas, foi destacado que 
a alteração do quadro favoravelmente ao crescimento real da arrecadação dependeria da elaboração e 
implantação de programas efetivos de fiscalização pela SMF.  

A SMF, através do Ofício nº 500 de 28/11/2003, menciona que já vinha adotando, mesmo antes da 
recomendação do Tribunal, prática de trabalho cooperativo envolvendo as categorias funcionais Fiscais de 
Rendas e Fiscais de Atividades Econômicas. Informa que são exemplos dessa ação integrada a 
participação de Fiscais de Atividades Econômicas em algumas reuniões realizadas na etapa preliminar do 
Projeto de Gestão Tributária, bem como nos trabalhos referentes à implantação da CNAE Fiscal. Registra, 
ainda, que a Divisão de Cadastro do ISS mantém permanente contato com a Coordenadoria de 
Licenciamento e Fiscalização, objetivando a atualização das informações cadastrais e a possibilidade de 
adoção, em tempo hábil, das medidas legais cabíveis, em caso de constatação de irregularidades. 

A CAD observa que, embora a Secretaria tenha se pronunciado quanto à interação das diferentes 
categorias funcionais, não ficou claro se foram elaborados programas próprios e específicos de fiscalização 
na área do IPTU e do ISS. Ressalta, ainda, que a arrecadação com os dois impostos em 2003 apresentou 
decréscimo, em termos reais, quando comparada com a obtida no exercício anterior. 

54. Que o Município promova a revisão dos valores da Taxa de Autorização de 

Publicidade (Código Tributário Municipal, arts. 125 a 132), cujos valores são baixos e 

na maior parte irrisórios, como admitido pela Coordenadoria de Licenciamento e 

Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda/Secretaria Municipal de Governo, e 

não proporcionam uma arrecadação de receita compatível com a poluição visual 

imposta à Cidade pelos engenhos publicitários (análise da CAD, fls. 328 e 329 do 

Processo nº 40/2.522/2003); 

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Azêdo, em sua Declaração de Voto em Separado, referente 
à Prestação de Contas de 2001, considerou que a arrecadação da Taxa de Autorização de Publicidade, 
prevista no artigo 125 da Lei nº 691 de 24/12/1984, não estava condizente com o farto repertório de 
instrumentos publicitários expostos na Cidade.  

A Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, então, informou que a principal razão de não se 
constatar a desejável correlação entre o volume de publicidade exposta na cidade e as receitas 
arrecadadas residia nas insuficiências da legislação, ressaltando que os valores fixados no Código 
Tributário do Município afiguram-se baixos em alguns casos e irrisórios na maior parte. A CAD sugeriu, 
assim, que fosse estudada a eventual alteração dos valores fixados. 

A SMF, através do Ofício nº 500 de 28/11/2003, informa concordar que os valores das taxas são realmente 
muito baixos, ressaltando, no entanto, que estão determinados no Código Tributário do Município (artigos 
125 a 132) desde 1984, só podendo ser alterados por lei. Destaca, ainda, a promulgação da Lei nº 1.921 de 
05/11/1992, que, reduzindo as multas aplicadas para 1/10 do valor determinado pelo Código, só fez agravar 
a desobediência e baixar a arrecadação municipal. Como medida destinada ao atendimento da 
recomendação, informa que, em 17/01/2003, foi editado o Decreto nº 22.575, exatamente para rever e 
consolidar as leis e decretos que estão em vigor no Município. O decreto que consolida a legislação de 
publicidade já foi concluído, bastando, tão somente, sua edição. Especificamente em relação às taxas e 
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multas, está sendo redigida uma minuta de projeto de lei que, tão logo concluída, será encaminhada ao 
Senhor Prefeito para análise e apreciação. 

Diante dos esclarecimentos prestados, a CAD considera que a presente recomendação encontra-se em 
fase de implementação. 

55.Que o Município inclua nos editais de concorrência para a contratação de 

serviços de locação de veículos ou de outros serviços que contenham o uso destes 

disposição sobre a obrigatoriedade de licenciamento no Município do Rio de Janeiro 

dos veículos utilizados na execução do respectivo contrato. 

O Voto do Relator, Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Azêdo, acerca da Prestação de Contas de 
2002, destacou que esta Corte tem procurado dar uma contribuição efetiva ao crescimento da receita de 
transferência de IPVA, ao determinar, no exame de editais de licitação, a inclusão, nas minutas de contrato, 
de disposição com a obrigação de que os veículos utilizados na execução dos serviços sejam licenciados 
no Município. 

A PGM, através do Ofício PG/SUB no 13 de 10/02/2004, informa entender que a adoção desta 
recomendação seria, a princípio, juridicamente desaconselhada, pois há decisões judiciais e manifestações 
jurídicas em âmbito administrativo que identificam em tal exigência um cerceamento à livre concorrência, 
bem como uma restrição indevida à participação de potenciais licitantes em certames. A mera exigência em 
procedimento licitatório de que a proposta do licitante se fizesse acompanhar de listagem contendo os 
dados da placa dos carros a serem locados já fora interpretada por decisão judicial como exigência 
descabida e discriminatória.  

Diante do pronunciamento da PGM e por se tratar de matéria de cunho jurídico, a CAD entende, smj, que a 
presente recomendação deve ser submetida à análise da douta Procuradoria Especial desta Corte.   

Resumindo, como observado através da avaliação demonstrada no quadro a seguir, 23,2% das 
recomendações/determinações foram atendidas, 12,5% estão sendo implementadas ou foram parcialmente 
acatadas, 23,2% demandam análise futura, 28,6% não foram atendidas e 12,5%, por se tratarem de matéria 
de cunho eminentemente jurídico, foram submetidas à análise da douta Procuradoria Especial desta Corte.   
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AA AI A P A F NA PE
DET ERM INA Ç ÕES

1 X
RECOM ENDAÇ ÕES

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X
36 X
37 X
38 X
39 X
40 X
41 X
42 X
43 X
44 X
45 X
46 X
47 X
48 X
49 X
50 X
51 X
52 X
53 X
54 X
55 X

Quantidade 13 5 2 13 16 7
%  do Total 23,2% 8,9% 3,6% 23,2% 28,6% 12,5%

A A  -  ate n d id a o u  cu jo  e s clar e cim e n to  p r e s tad o  fo i co n s id e r ad o  s u ficie n te
A I -  e m  fas e  d e  im p le m e n tação
A P - ate n d id a e m  p ar te  d e  s e u s  ite n s  o u  d e s tin atár io s
A F -  ate n d im e n to  d e m an d a an ális e  fu tu r a
NA - n ão  ate n d id a
PE -  an ális e  d a Pr o cu r ad o r ia Es p e cial  
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111444...   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Cumprindo o disposto no inciso I do § 4° do artigo 1° da Deliberação n° 142/2002, esta Coordenadoria 
efetuou a análise preliminar das Contas de Gestão prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, as quais 
incluem, além de suas próprias, as dos Presidentes do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do 
Município do Rio, referentes ao exercício financeiro de 2003, para emissão de Parecer Prévio Conclusivo 
por esta Corte de Contas. 

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme observado no item 13, algumas recomendações referentes às 
Contas do exercício de 2002, não foram atendidas, total ou parcialmente, e outras ficaram sem o devido 
esclarecimento, impossibilitando a  análise desta Coordenadoria. Assim tais recomendações serão aqui 
reiteradas com os devidos ajustes à nova situação encontrada em 2003. 

1. Que as Prestações de Contas do Município do Rio de Janeiro contenham esclarecimentos objetivos 
sobre as recomendações efetuadas no exercício anterior. (item 13, recomendação 1); 

2. Que a Prefeitura atente para a necessidade de cautela em relação ao comprometimento anual com 
amortizações, juros e demais encargos da Dívida Consolidada,  fixado na Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal (Subitens 10.8, 12.3.3 e 13.2). 

3. Que as Prestações de Contas venham acompanhadas da documentação relacionada no parágrafo 
único do artigo 7° da Deliberação TCM n° 134, de 28/11/00. (Subitem 1.5 e item 13,  recomendação 
2); 

4. Que sejam criados controles específicos para a vinculação das receitas de capital derivadas da 
alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público à sua aplicação nas despesas de 
capital, uma vez que a sua inexistência dificulta a transparência no tocante ao atendimento do 
disposto no art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal (item 13, recomendação 3); 

5. Que o Município procure cumprir as metas fiscais estabelecidas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias 
(item 13, recomendação 4 e subitem 12.3.3 desta análise); 

6. Que seja providenciada a revitalização dos Fundos Especiais do Município do Rio de Janeiro, 
devendo ser efetuada a aplicação dos seus recursos em despesas que venham atender aos objetivos 
específicos de cada Fundo (item 13, recomendação 5 e item 4 desta análise); 

7. Que seja abolida a prática de se efetuar despesas sem prévio empenho, evitando, as “despesas a 
pagar”, principalmente no Fundo Municipal de Saúde. (item13, recomendação 6 e subitens 4.1.3.1 e  
8.3.1.2 desta análise). Ressalte-se que este tema vem sendo alvo de recomendação por parte desta 
Corte desde o exercício de 2000; 
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8. Que a SMTU efetue a inscrição dos créditos vencidos há mais de 05 (cinco) anos da composição dos 
valores a receber em Dívida Ativa, conforme o disposto no art. 212 do Código Tributário Municipal18 

bem como implemente um controle adequado de Bens Móveis conforme o disposto no referido 
subitem (item13, recomendação 19); 

9. Que a Secretaria Municipal de Educação regularize a cessão de escolas do Município para o ensino 
estadual através de instrumento jurídico próprio e com o devido ressarcimento de despesas (subitem  
4.2.8e item 13, recomendação 22); 

10. Que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente procure agilizar a transferência dos royalties e das 
multas ao Fundo de Conservação Ambiental (subitem 4.4 e item 13, recomendação 24); 

11. Que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente promova, através do  Fundo de Conservação 
Ambiental, a implantação do Projeto “Desenvolvimento de Instrumentos de Gestão das Unidades de 
Conservação Ambiental” (Item 13, recomendação 25); 

12. Que o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro – FUNDET 
cumpra suas diretrizes e finalidades básicas, bem como ao disposto na Deliberação Normativa Nº 
03/99 (item 13, recomendação 26);  

13. Como relatado no item 5 desta análise, as Demonstrações Contábeis das Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista devem apresentar informações qualitativamente superiores e atender 
às Normas e Princípios Contábeis  (Item 13, recomendação 32);  

14. Que a Administração Municipal em conjunto com a Procuradoria Geral do Município promova um 
estudo acerca da probabilidade da realização dos créditos decorrentes da Dívida Ativa, considerando 
a legislação aplicável, constituindo uma provisão contábil para perdas prováveis que faça refletir nas 
Demonstrações Contábeis do Município o provável valor de realização dos ativos classificados como 
Dívida Ativa, conforme tratado nos subitens 6.3.3.1e  11.3.4 e  no item 13, recomendação 38; 

15. Que sejam regularizados os repasses devidos pela Secretaria Municipal de Saúde à COMLURB para 
o combate e controle de vetores (subitem 8.6.1 e item 13, recomendação 41); 

16. Que nos futuros Projetos de Lei Orçamentária, seja considerada na Base de Cálculo para efeito de 
apuração do percentual aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e nos Gastos com 
Ações e Serviços Públicos de Saúde, a arrecadação dos valores relativos aos impostos, inscritos em 
Dívida Ativa Tributária, considerando-se principal e acessórios, conforme observado nos subitens  
10.1 e 10.2, bem como os recursos provenientes da Lei Complementar Federal nº 87/96 (Item 13, 
recomendação 43); 

17. Que seja realizada, anualmente, a atualização monetária dos precatórios prevista no §1º do art. 100 
da Constituição Federal (Item 13, recomendação 47);  

18. Que seja estudada a extinção do FMDU  (Item 13, recomendação 48 e subitem 4.8); 

                                                      
18 Art. 212 - Constituem dívida ativa os créditos da Fazenda Municipal, tributários ou não, regularmente inscritos na repartição administrativa competente, 

depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, por lei ou por decisão final proferida em processo regular. 

§ 1º - A inscrição far-se-á: (Lei nº 2.277 de 28.12.94) 

II - dentro de noventa dias a partir do registro de nota de débito, para os demais créditos, tributários ou não. (Lei nº 2.277 de 28.12.94) 
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19. 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  (Item 13, oportunidade de melhoria 2 e  recomendação 
52); 

Em face da presente análise, entende-se pertinente que poderiam ser efetuadas novas recomendações a 
seguir relacionadas: 

20. Que as futuras prestações de contas contenham item discriminando a execução do orçamento 
participativo  (Subitem 1.9); 

21. Os Repasses (transferências da Administração Direta para a Administração Indireta) informados pela 
Contadoria, em alguns casos não coincidem com o valor recebido pelas entidades da Administração 
Indireta. Seria necessário que as futuras prestações de contas discriminassem essas diferenças 
visando uma maior transparência e confiabilidade dos dados apresentados (Subitem 2.1.1). 

22. Que seja observada a aplicação do Princípio da Prudência, na forma do art.10 da Resolução CFC n º 
750, de 29/12/1993, quando do tratamento contábil dos ganhos contingentes e havendo a 
permanência dessas Contas a Receber no Ativo, que pelo menos, seja promovido um estudo acerca 
da probabilidade da realização , constituindo uma provisão contábil para perda provável, se for o caso 
(Subitem 2.3.2.1.1); 

23. Que seja se procure uma solução para o não pagamento das contas de água e esgoto das escolas 
municipais, visto inexistir documento isentando o Município do seu pagamento (Subitem 4.2.8); 

24. Que se proceda à regularização dos créditos do FUNPREVI com o  Município do Rio de Janeiro 
(Subitem 4.3.2.2); 

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.); 

26. De acordo com o disposto no subitem 5.4.1.2.1, sugerimos que a Administração Municipal efetue uma 
extensa avaliação das causas geradoras das contingências ali comentadas, visando à implementação 
de  controles eficientes, na área administrativa das Empresas Públicas e Sociedades de Economia 
Mista; 

27. Que a Administração Municipal reavalie o processo de elaboração, execução e controle do orçamento 
das empresas públicas e sociedades de economia mista (Subitem 5.4.3); 

28. Que se evitem distorções, conforme apontado nos subitens 2.1.3, 6.1.1 e 6.1.5.1, no tocante à receita 
prevista e arrecadada; 

29. Considerando a falta de informações para o estudo da viabilidade da abertura de créditos 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 excesso, entre eles a memória de cálculo, a previsão e a 
arrecadação orçamentária mensal e, sempre que possível, a tendência para o exercício (subitem 
6.1.2); 
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30. Que seja implementado um controle efetivo sobre os projetos beneficiados por incentivos culturais, 
visando evitar a ocorrência das impropriedades relacionadas no subitem 10.3; 

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.     

Adicionalmente, esta Coordenadoria sugere a apreciação pela Douta Procuradoria Especial desta Corte 
acerca da procedência das respostas apresentadas para atendimento da DETERMINAÇÃO e das 
recomendações 37, 39, 42, 46, 50 e 55 do Parecer Prévio às Contas de 2002 (item 13). Caso a Douta 
Procuradoria considere improcedentes algumas dessas respostas, sugere-se que essas 
recomendações/determinação sejam reiteradas. 

Face à análise efetuada, sugerimos a emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação das contas, com as 
recomendações retro mencionadas a serem observadas para os próximos exercícios. 

Julgando ter cumprido a missão de examinar a Prestação de Contas de Gestão do Município, relativa ao 
exercício de 2003, submetemos a matéria à consideração de V. Sª. 

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2004. 
 
 
 

Cláudio Sancho Mônica 
Coordenador da CAD 

Matrícula: 40/900.806-1 
 

 




