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Lista de Siglas 

ADCT Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

AEIU Área de Especial Interesse Urbanístico 

AET Análise Ergonômica do Trabalho 

ALERJ Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

AP Área Programática 

APS Atenção Primária à Saúde 

ARO Antecipação de Receita Orçamentária 

ASPS Ações e Serviços Públicos de Saúde  

ATRICON Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BRS Bus Rapid System 

BRT Bus Rapid Transit 

CAD Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 

CAF Coordenação de Análise Financeira 

CAPS Centros de Atenção Psicossocial 

CARIOCAPREV Plano de Benefícios da Previdência Complementar 

CAS Coordenadoria de Assistência Social 

CASP Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 

CEA Comissão Especial de Avaliação 

CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 

CEEC Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 

CEF Caixa Econômica Federal 

CEHAB Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro 

CEPE Comissão Especial de Parcerias Estratégicas 

CER Centros Especializados de Reabilitação  

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

CF Constituição Federal de 1988 

CFC Cartão Família Carioca 

CFC  Conselho Federal de Contabilidade 

CGM Controladoria Geral do Município do RJ 

CGU Controladoria Geral da União 

Cidade das Artes Fundação Cidade das Artes 

CIT Comissão Intergestores Tripartite 

CMAC Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Controle Financeiro 

CME Conselho Municipal de Educação 

CMRJ Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

CMTC Rio Companhia Municipal de Transportes Coletivos  

CODESP Comissão de Programação e Controle da Despesa de Pessoal 

CODS Conselho Distrital de Saúde 

COE Centro de Operações de Emergência 

COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana 

COMPREV Compensação Previdenciária 

COMS Conselho Municipal de Saúde 
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CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito 

COPOM Comitê de Política Monetária do Banco Central 

COSIP Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública 

COVID-19 Coronavirus Disease 2019 

CPA Centro Provisório de Acolhimento 

CPC Código de Processo Civil 

CPFGF Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal 

CPN Concessionária Porto Novo 

CRAS Centro de Referência de Assistência Social 

CRE Coordenadoria Regional de Educação 

CREAS Centro de Referência Especializados da Assistência Social 

CTA Comissão Técnica de Acompanhamento 

CTATS Coordenadoria Técnica de Avaliação de Tecnologia em Saúde e de Insumos 

Estratégicos 

CTN Código Tributário Nacional 

CTR-RIO Centro de Tratamento de Resíduos 

CVL Secretaria Municipal da Casa Civil 

D.O. Rio Diário Oficial do Município do RJ 

DAM Dívida Ativa Municipal 

DC Dívida Consolidada 

DCASP Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público 

DCL Dívida Consolidada Líquida 

DeCAD Declaração Anual de Dados Cadastrais 

DOCC Despesa Obrigatória de Caráter Continuado 

DOMRJ Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro 

DOU Diário Oficial da União 

EBT Escala Brasil Transparente 

EC Emenda Constitucional 

EF Ensino Fundamental 

EJA Educação de Jovens e Adultos 

EL Emenda Legislativa 

ERGON Sistema Informatizado de Recursos Humanos 

ESF Estratégia de Saúde da Família 

ETR Estação de Transferência de Resíduos 

FAF Fundo Especial de Administração Fazendária 

FARR Sistema de Arrecadação Municipal  

F-ARTES Fundação Cidade das Artes 

FASS Fundo de Assistência à Saúde do Servidor 

FEIP Fundo Especial de Iluminação Pública 

FEOP Fundo Especial de Ordem Pública 

FES Fundo Estadual de Saúde 

FINCON Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária da PCRJ 

FINISA Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento 

FMC Fundo Municipal de Cultura 

FMERJ Fórum Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

FMS Fundo Municipal de Saúde 

FNS Fundo Nacional da Saúde 
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FOMENTA Rio Agencia de Fomento do Munícipio do Rio de Janeiro S/A 

FPJ Fundação Parques e Jardins 

FPM Fundo de Participação dos Municípios 

FR Fonte de Recursos 

FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação 

FUNPREVI Fundo Especial de Previdência do Município do RJ 

GBP Gabinete do Prefeito 

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

GETs Ginásios Experimentais de Tecnologia 

GMAP Gerência de Monitoramento de Análise do Painel de Gestão 

GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBRAOP Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 

ICMS Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e  Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDL Indicador de Disponibilidade de Luz 

IDS Índice de Desenvolvimento Social 

IEGM Índice de Efetividade da Gestão Municipal 

IGE Inspetoria Geral 

Imprensa da Cidade Empresa Municipal de Artes Gráficas 

INEA Instituto Estadual do Ambiente 

INSS Instituto Nacional do Seguro Social 

IPCA-E Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial  

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPI Imposto sobre Produtos Industrializados 

IPLANRIO Empresa Municipal de Informática S.A 

IPM Índice de Participação do Município 

IPP Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos 

IPS Índice de Progresso Social 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 

IPSASB International Public Sector Accounting Standards Board  

IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor 

IRB Instituto Rui Barbosa 

IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte 

ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

ITBI Imposto de Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de 

Bens Imóveis, por Natureza ou Acessão Física, e de Direitos Reais sobre 

Imóveis 

ITR Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 

ITS Intelligent Transportation Systems 

IVISA-RIO Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de 

Inspeção Agropecuária 

IVVC Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos 

JUCERJA Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 5ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9262-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo-especial.html


Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

  

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       6 

 

LA Liberdade Assistida 

LAI Lei de Acesso à Informação 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9.394 de 20/12/96) 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LGBT+ Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgênero e outros grupos de gênero e 

sexualidade 

LGBTQ+ Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Queer e outros grupos de 

gênero e sexualidade 

LOA Lei Orçamentária Anual 

LRF Lei de Responsabilidade Fiscal 

LTCAT Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho 

MCASP Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público  

MDE Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

MDF Manual de Demonstrativos Fiscais 

ME Ministério da Economia 

MEC Ministério da Educação 

MF Ministério da Fazenda 

MOBI-RIO Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio 

MOP Módulo de Obrigações a Pagar do Sistema FINCON 

MRJ Município do Rio de Janeiro 

MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios 

NBC TA Norma Brasileira de Contabilidade de Auditoria Independente de Informação 

Contábil Histórica 

NBC TSP Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

NMPC Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas 

ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

ONU Organização das Nações Unidas 

OS Organização Social 

OSC Organizações da Sociedade Civil 

OSINFO Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais 

OT-IBR Orientação Técnica do IBRAOP 

OUC Operação Urbana Consorciada 

PADI Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso 

PAEFI Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

PAF Plano Anual de Fiscalização 

PAS Programação Anual de Saúde 

PCASP Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 

PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola 

PDMAP Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais 

PDSAC Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática da Cidade do Rio de 

Janeiro 

PGM Procuradoria Geral do Município do RJ 

PIB Produto Interno Bruto 

PIPCP Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais  
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PL Projeto de Lei 

PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro  

PLOA Projeto de Lei Orçamentária Anual 

PME Plano Municipal de Educação 

PMGIRS Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

PMS Plano Municipal de Saúde 

PMSB Plano Municipal de Saneamento Básico 

PMUS Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PNAS Política Nacional de Assistência Social 

PNE Plano Nacional de Educação 

PNI/MS Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde 

PNR Política Nacional de Regulação 

PNRS Política Nacional de Resíduos Sólidos 

PPA Plano Plurianual 

PPP Parceria Público-Privadas 

PREVIC Superintendência de Previdência Complementar 

PREVI-RIO Instituto de Previdência e Assistência do Município do RJ 

PROAP Programa de Assentamentos Populares  

PROAPAR-RIO Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas 

PROAP-RIO Programa de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro 

PROVA RIO Mede o nível de conhecimento dos alunos em Matemática e Língua Portuguesa 

PSAC Proteção Social de Alta Complexidade 

PSC Prestação de Serviços à Comunidade 

RAG Relatório Anual de Gestão 

RCL Receita Corrente Líquida 

REC-RIO Receitas Rio da SMFP 

REDE INDICON Rede Nacional de Indicadores Públicos 

RGA Relatório de Gestão e Avaliação 

RGF Relatório de Gestão Fiscal 

RGPS Regime Geral de Previdência Social 

RHC Rede Histórica Conveniada 

RIO 

SECURITIZAÇÃO 

Companhia Carioca de Securitização S.A. 

RIO-ÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município do RJ 

RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas 

RIOEDUCA Oferece vídeo aulas apresentadas por professores e transmitidas na TV aberta e 

fechada 

RIOFILME Empresa Distribuidora de Filmes S.A. 

RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação 

RIOSAÚDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro 

RIOSEC Companhia Carioca de Securitização S.A. 

RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 

RIO-URBE Empresa Municipal de Urbanização 

RIOZOO Fundação Jardim Zoológico da Cidade do RJ 

RPN Restos a Pagar não Processados 
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RPP Restos a Pagar Processados 

RPPS Regime Próprio de Previdência Social 

RPV Requisição de Pequeno Valor 

RREO Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

RSU Resíduo Solido Urbano 

SAEB Sistema de Avaliação da Educação Básica 

SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação 

SEDUC Secretaria Estadual de Educação 

SEEDUC Secretaria de Estado de Educação 

SEGOVI Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública 

SELIC Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

SEMESQV Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida 

SEOP Secretaria Municipal de Ordem Pública 

SEP Sociedade de Propósito Específico 

SEPRT Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia 

SERPRO Serviço Federal de Processamento de Dados 

SETUR Secretaria Municipal de Turismo 

SIAFIC CARIOCA Sistema único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração 

Financeira e Controle do Município do RJ 

SIG Sistema de Informações Gerenciais 

SIOPS Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde 

SISOB Sistema Informatizado de Controle de Óbitos 

SISPACTO Sistema de Pactuação Interfederativa de Indicadores 

SISREG Sistema de Regulação 

SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade 

SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social 

SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social 

SMC Secretaria Municipal de Cultura 

SME Secretaria Municipal de Educação 

SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

SMFP Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 

SMH Secretaria Municipal de Habitação 

SMI Secretaria Municipal de Infraestrutura 

SMIHC Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação 

SMPU Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

SMS Secretaria Municipal Saúde 

SMTE Secretaria Municipal de Trabalho e Renda 

SMTR Secretaria Municipal de Transportes 

SOFIA Solução de Fiscalização baseada em Inteligência Artificial 

SPD Sistema Descentralizado de Pagamento 

SPPO Serviço Público de Transporte por Ônibus 

SRAG Síndrome Respiratória Aguda Grave 

SRF Secretaria Especial da Receita Federal 

STF Supremo Tribunal Federal 

STJ Superior Tribunal de Justiça 

STN Secretaria do Tesouro Nacional 

STPL Serviço de Transporte Público Local 
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SUAS Sistema Único de Assistência Social 

SUBCON Subcontroladoria de Contabilidade 

SUBEX Subsecretaria Executiva 

SUBG Subsecretaria de Gestão 

SUBGGC Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada 

SUBHUE Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência 

SUPTM Superintendência Executiva do Tesouro Municipal 

SUS Sistema Único de Saúde  

TCDL Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo 

TCE Tomada de Contas Especial 

TCE-RS Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 

TCE-SP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

TCMRJ Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

TJERJ Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

TRF2 Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

TRT Tribunal Regional do Trabalho 

TRT1 Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

UC Unidade de Conservação 

UE Unidades Escolares 

UPA Unidade de Pronto Atendimento 

VAAF Valor Anual por Aluno 

VAAR Valor Anual por Aluno Resultado/Rendimento 

VAAT Valor Anual Total por Aluno 

VLT Veículo Leve sobre Trilhos 
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1 Considerações Preliminares 

Trata o presente Relatório Técnico da análise das contas do Governo do Município do 

Rio de Janeiro, referentes ao exercício de 2021, apresentadas pelo chefe do Poder 

Executivo Municipal.  

Em cumprimento ao disposto no inciso I, do § 4º, do art. 1º da Resolução TCMRJ  

n.º 35, de 20/10/2021, a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD 

efetuou a presente análise em face das Demonstrações Contábeis relativas ao 

exercício encerrado em 31/12/2021 e demais informações, publicadas no Diário 

Oficial do Município do Rio de Janeiro (D.O Rio) de 13/04/2022 – Suplemento 

Especial. 

Atendendo às diretrizes estabelecidas pela ATRICON, por meio da Resolução  

n.º 001/2021, relacionadas à sistematização da apreciação do parecer prévio nas 

contas do Chefe do Poder Executivo e ao monitoramento das deliberações dele 

decorrentes, o referido relatório foi estruturado em cinco eixos, a saber: 

I – Conjuntura econômica e social: Nesse eixo são apresentados alguns aspectos 

econômicos e sociais atualizados com repercussão no Município do Rio de Janeiro.   

II – Apreciação dos balanços gerais: Nesse eixo consta uma análise sobre as 

demonstrações contábeis referentes a 2021, bem como é verificado se os dados 

apresentados em tais demonstrações estão adequados às Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.   

III – Apreciação da execução orçamentária, financeira e fiscal: Nesse eixo analisou-

se a execução da receita e despesa orçamentárias, constando, também, as 

verificações sobre a aplicação mínima de recursos financeiros na manutenção e 

desenvolvimento do ensino - MDE e nas ações e serviços públicos de saúde - ASPS, 

bem como o cumprimento dos aspectos inerentes à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

IV – Resultado do desempenho do governo: Nesse eixo, desenvolvido pela 

Coordenadoria de Políticas Públicas/SGCE, em conjunto com as 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª 

Inspetorias Gerais de Controle Externo, consta a análise do desempenho da atuação 

governamental a respeito da implementação dos programas mais relevantes do 

Plano Plurianual (PPA). 

V – Monitoramento das deliberações constantes nos pareceres prévios anteriores: 

Nesse eixo é efetuado o monitoramento das determinações, recomendações e 
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oportunidades de melhorias exaradas em pareceres prévios pretéritos, com 

indicadores que avaliem o grau de cumprimento, constando, ainda, uma análise 

comparativa dos percentuais atendidos nos últimos quatro anos. 

Por fim, vale ressaltar que coube a esta Coordenadoria de Auditoria e 

Desenvolvimento emitir uma opinião conclusiva sobre os eixos II, III e V. 

 Responsável pela Gestão 

Em 2021, a gestão do Município do Rio de Janeiro foi exercida pelo Excelentíssimo 

Senhor Prefeito EDUARDO DA COSTA PAES. 

 Documentação 

O Processo de Prestação de Contas está constituído pelos documentos abaixo 

relacionados, abrangendo a Administração Direta e Indireta: 

 Ofício n.º RIO-OFI-2022/00030, de 11/04/2022, do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito EDUARDO DA COSTA PAES ao Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (peça 003, pág. 1); 

 Relatório da Controladoria Geral do Município sobre a execução do 

orçamento da Prefeitura no exercício de 2021 (peça 004, fls. 9 a 25 da 

Prestação de Contas); 

 Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (peça 004, págs. 26 a 78 da 

Prestação de Contas); 

 Relatórios de Limites Legais, Relatórios Consolidados e Relatórios de 

Contabilidade com base na Lei n.º 4.320/1964 (peça 004, págs. 79/774 da 

Prestação de Contas); 

 Demonstrações Contábeis da Lei n.º 6.404/1976 (peça 004, págs. 775/1011 

da Prestação de Contas);  

 Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sobre 

as contas de governo do Exercício de 2020 (peça 004, págs. 1012/1021 da 

Prestação de Contas); 

 Despesas sem Execução Orçamentária (peça 004, pág. 1022 da Prestação de 

Contas);  

 Demonstrativo das Receitas e Despesas Vinculadas à Pandemia do Novo 

Coronavírus (Peça 004, págs. 1023/1025 da Prestação de Contas);  
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 Certificado de Auditoria n.º 062/2022 emitido, na modalidade Pleno, pela 

Auditoria Geral da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - 

CGM (peça 005); e 

 Relatório de Gestão e Avaliação do Plano Plurianual - PPA referente ao 

Exercício de 2021 (peça 006). 

 Estrutura Municipal  

Em 31/12/2021, a Administração Municipal apresentava a seguinte estrutura: 

 Câmara Municipal do Rio de Janeiro; 

 Tribunal de Contas do Município; 

 Controladoria Geral do Município; 

 Procuradoria Geral do Município; 

 Gabinete do Prefeito; 

 21 Secretarias Municipais;  

 3 Autarquias; 

 6 Fundações;  

 7 Empresas Públicas; 

 5 Sociedades de Economia Mista; e 

 29 Fundos Especiais, incluindo o da CMRJ. 

De todas as entidades da Administração Indireta, a Companhia de Desenvolvimento 

Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP, criada pela Lei Complementar 

Municipal n.º 102, de 23/11/2009 e instituída pelo Decreto n.º 31.620 de 21/12/2009, 

e a Companhia Carioca de Securitização S.A.- RIO SECURITIZAÇÃO, instituída pelo 

Decreto Municipal n.º 40.198 de 08/06/2015, na forma da Lei Municipal n.º 

5.546/2012, são consideradas independentes, uma vez que os respectivos atos de 

criação dispõem que não receberão recursos financeiros do Município destinados ao 

pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral ou de capital, conforme 

definição constante no inciso III, do art. 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal1. 

Ademais, conforme notas explicativas do Balanço Consolidado, fls. 92, as empresas 

Agência de Fomento do Munícipio do Rio de Janeiro S/A – Fomenta Rio e Companhia 

                                                        
1 Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 
 
[...]III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos 
financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no 
último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária; [...] 
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Municipal de Transportes Coletivos - CMTC Rio, criadas respectivamente pelo 

Decreto Rio n.º 44.567, de 21/05/2018 e pelo Decreto Rio n.º 49.940, de 07/12/2021, 

são tratadas como independentes. 

 Instrumentos de Planejamento 

O Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021 foi instituído pela Lei Municipal 

n.º 6.317, de 16/01/2018. 

As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 foram instituídas pela Lei 

Municipal n.º 6.763, de 14/08/2020, e orientaram a elaboração da proposta 

orçamentária, consubstanciada na Lei Municipal n.º 6.842, de 29/12/2020, publicada 

no D.O. Rio de 30/12/2020 e republicada em 08/02/2021. 

 Lei de Responsabilidade Fiscal 

Em cumprimento à Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000, a presente Prestação 

de Contas de Governo apresenta os demonstrativos exigidos nos arts. 52, 53, 54 e 55, 

nos quais foi contemplada toda a Administração Direta e Indireta. 

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO referente ao 6º bimestre e 

o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Executivo referente ao 3º quadrimestre foram 

publicados no D.O. Rio de 31/01/2022, respectivamente por meio das Resoluções da 

CGM n.os 1.789 e 1.790, ambas de 28/01/2022. O Relatório de Gestão Fiscal 

Consolidado referente ao 3º quadrimestre foi publicado em 03/03/2022, por meio da 

Resolução CGM n.º 1.802, de 02/03/2022. 

Os resultados alcançados pelas medidas adotadas na forma do art. 13 da LRF 2 

integram a Prestação de Contas às fls. 66.  

                                                        

2 Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em 
metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de 
combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida 
ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. 
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Subitem

Anexo 1 Balanço Orçamentário 4.13

Anexo 2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função / Subfunção 4.1.8

Anexo 3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – RCL 4.1.2.7

Anexo 4 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias 4.4.2

Anexo 5 Demonstrativo do Resultado Nominal 4.6.2.2

Anexo 6 Demonstrativo do Resultado Primário 4.6.2.1

Anexo 7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 4.5.4

Anexo 8
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

– MDE
4.2.1

Anexo 9 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 4.5.6

Anexo 10 Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência 4.4.5

Anexo 11 Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos 4.1.1.8

Anexo 12
Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de 

Saúde
4.3.1

Anexo 13 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas (PPP) 4.1.11

Subitem

Anexo 1 Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Consolidado e Poder Executivo) 4.1.6.1.1

Anexo 2 Demonstrativo da Dívida Consolidada 4.5.9

Anexo 3 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 4.5.8

Anexo 4 Demonstrativo das Operações de Crédito 4.5.7

Anexo 5
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consolidado e Poder 

Executivo)
4.6.3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Relatório de Gestão Fiscal

 

 Mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

O setor público brasileiro vem, ao longo dos anos, adotando medidas com o objetivo 

de aperfeiçoar a gestão das contas públicas. Seguindo essa tendência de 

aprimoramento, a Contabilidade Pública no Brasil está passando por relevantes 

alterações, visando à implantação de um novo modelo, com o objetivo de convergir 

as práticas contábeis aos padrões internacionais. 

O marco dessas mudanças foi a publicação da Portaria n.º 184, de 25/08/2008, do 

Ministério da Fazenda, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelos entes 

públicos quanto aos procedimentos, às práticas, à elaboração e à divulgação das 

Demonstrações Contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

Dessa forma, o Conselho Federal de Contabilidade – CFC editou, a partir de 2008, as 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16.1 a NBC T 

16.11).  
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Mesmo diante das mudanças ocorridas no modelo contábil governamental, foi 

necessário, novamente, progredir no processo de convergência às normas 

internacionais, tendo em vista as diversas limitações conceituais das NBCs T 16. 

Em 2015, o CFC reformulou o grupo de estudos com o objetivo de estimular o 

processo de convergência das normas contábeis do setor público aos padrões 

internacionais. Nessa nova fase, o trabalho vem sendo desenvolvido no sentido de 

harmonizar a realidade brasileira às normas internacionais (International Public 

Sector Accounting Standards – IPSAS).  

Sendo assim, as normas atuais publicadas encontram-se discriminadas a seguir.  
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Normas 

Brasileiras de 

Contabilidade

Resolução CFC Ementa
Obrigatoriedade 

de aplicação

Correlação 

com a norma 

internacional 

NBC TSP 

ESTRUTURA

CONCEITUAL 

2016/NBCTSPEC
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de

Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor

Público 

2017
Conceptual 

Framework

NBC TSP 01 2016/NBCTSP01 Receita de Transação sem Contraprestação 2017 IPSAS 23

NBC TSP 02 2016/NBCTSP02 Receita de Transação com Contraprestação 2017 IPSAS  9

NBC TSP 03  2016/NBCTSP03 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 2017 IPSAS 19

NBC TSP 04 2016/NBCTSP04 Estoques 2017 IPSAS 12

NBC TSP 05 2016/NBCTSP05 Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente 2017 IPSAS 32

NBC TSP 06 2017/NBCTSP06 Propriedade para Investimento 2019 IPSAS 16

NBC TSP 07  2017/NBCTSP07 Ativo Imobilizado 2019 IPSAS 17

NBC TSP 08  2017/NBCTSP08 Ativo Intangível 2019 IPSAS 31

NBC TSP 09 2017/NBCTSP09 Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa 2019 IPSAS 21

NBC TSP 10 2017/NBCTSP10 Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa 2019 IPSAS 26

NBC TSP 11 2018/NBCTSP11 Apresentação das Demonstrações Contábeis 2019 IPSAS 1

NBC TSP 12 2018/NBCTSP12 Demonstração dos Fluxos de Caixa 2019 IPSAS 2

NBC TSP 13 2018/NBCTSP13
Apresentação de Informações Orçamentárias nas

Demonstrações Contábeis
2019 IPSAS 24

NBC TSP 14 2018/NBCTSP14 Custos de Empréstimos 2019 IPSAS 5

NBC TSP 15 2018/NBCTSP15 Benefícios a Empregados 2019 IPSAS 39

NBC TSP 16 2018/NBCTSP16 Demonstrações Contábeis Separadas 2021 IPSAS 34

NBC TSP 17 2018/NBCTSP17 Demonstrações Contabeis Consolidadas 2021 IPSAS 35

NBC TSP 18 2018/NBCTSP18
Investimento em Coligada e em Empreendimento Controlado em

Conjunto
2021 IPSAS 36

NBC TSP 19 2018/NBCTSP19 Acordos em Conjunto 2021 IPSAS 37

NBC TSP 20 2018/NBCTSP20 Divulgação de Participações em Outras Entidades 2021 IPSAS 38

NBC TSP 21 2018/NBCTSP21 Combinações no Setor Público 2021 IPSAS 40

NBC TSP 22 2019/NBCTSP22 Divulgação sobre Partes Relacionadas 2021 IPSAS 20

NBC TSP 23 2019/NBCTSP23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro 2021 IPSAS 3

NBC TSP 24 2019/NBCTSP24
Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio e Conversão de

Demonstrações Contábeis
2021 IPSAS 4

NBC TSP 25 2019/NBCTSP25 Evento Subsequente 2021 IPSAS 14

NBC TSP 26 2019/NBCTSP26 Ativo Biológico de Produto Agrícola 2021 IPSAS 27

NBC TSP 27 2020/NBCTSP27 Informações por Segmento 2022 IPSAS 18

NBC TSP 28 2020/NBCTSP28 Divulgação de Informação Financeira do Setor Governo Geral 2022 IPSAS 22

NBC TSP 29 2020/NBCTSP29 Benefícios Sociais 2024 IPSAS 42

NBC TSP 30 2021/NBCTSP30 Instrumentos Financeiros: Apresentação 2024 IPSAS 28

NBC TSP 31 2021/NBCTSP31 Instrumentos Financeiros: Recohecimento e Mensuração 2024 IPSAS 41

NBC TSP 32 2021/NBCTSP32
Instrumentos Financeiros: Recohecimento e Mensuração

(Contabilidade de Hedge - Aplicação Residual)
2024 IPSAS 29

NBC TSP 33 2021/NBCTSP33 Instrumentos Financeiros: Divulgações 2024 IPSAS 30

NBC TSP 34 2021/NBCTSP34 Custo no Setor Público 2024 IPSAS 47

NBC T 16.6 R1 
2014/NBCT16.6    

(R1)

Demonstrações Contábeis (revogada a partir de 1º de janeiro de

2019) 
2014 não há

NBC T 16.7 1.134/08 
Consolidação das Demonstrações Contábeis (revog. a partir de

1º de janeiro de 2021) 
2010 não há

NBC T 16.8 1.135/08 Controle Interno  (revogada a partir de 1º de janeiro de 2019) 2010 não há

NBC T 16.9 1.136/08 
Depreciação, Amortização e Exaustão (revogada a partir de 1º

de janeiro de 2019) 
2010 não há

NBC T 16.10 1.137/08 
Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do

Setor Público (revogada a partir de 1º de janeiro de 2019)
2010 não há

NBC T 16.11 1.366/11 Sistema de Informação de Custos do Setor Público 2012 não há
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A Secretaria do Tesouro Nacional, enquanto órgão central do Sistema de 

Contabilidade Federal, vem editando normativos, manuais, instruções de 

procedimentos contábeis e plano de contas de âmbito nacional, objetivando a 

elaboração e publicação de demonstrações contábeis consolidadas exigidas pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal.  

Dessa forma, atendendo ao disposto na Portaria MF n.º 184/2008 e no Decreto  

n.º 6.976/2009, e acompanhando as diretrizes estabelecidas nas Normas Brasileiras 

Aplicadas ao Setor Público, consoante convergência com as Normas Internacionais, 

a Secretaria do Tesouro Nacional edita o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público – MCASP.  

As normas estabelecidas no MCASP aplicam-se, obrigatoriamente, às entidades do 

setor público. Estão compreendidos no conceito de entidades do setor público: os 

governos nacional (União), estaduais, distrital (Distrito Federal), municipais e seus 

respectivos poderes (abrangidos os Tribunais de Contas, as Defensorias e o 

Ministério Público), órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, 

fundações (instituídas e mantidas pelo poder público), fundos, consórcios públicos 

e outras repartições públicas congêneres das administrações direta e indireta 

(inclusive as empresas estatais dependentes). 

Para o exercício de 2021, aplica-se o MCASP 8ª edição, aprovado pelas portarias 

conjuntas STN/SOF n.º 06/2018, STN/SPREV n.º 07/2018 e STN n.º 877/2018, com a 

seguinte estrutura. 

66666

Parte Geral - Contabilidade Aplicada ao Setor Público

Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO)

Parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP)

Parte III - Procedimentos Contábeis Específicos (PCE)

Parte IV - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)

Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP)

 

O MCASP estabelece que, em caso de eventuais conflitos com outros normativos, 

prevalecem as disposições do Manual, aplicando-se subsidiariamente os conceitos 

descritos nas demais normas, observada a seguinte ordem:  

 Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) relativa ao assunto;  

 Norma Brasileira de Contabilidade (NBC T 16.1 a 16.11), nas partes não 

revogadas; e 

 Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – Estrutura Conceitual. 
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As disposições das normas internacionais de contabilidade, International Public 

Sector Accounting Standards (IPSAS), editadas pelo International Public Sector 

Accounting Standards Board (IPSASB), podem ser observadas em caráter residual e 

não obrigatório. 

Para o exercício de 2021, as Demonstrações Contábeis obrigatórias para as entidades 

do setor público foram: 

 Balanço Orçamentário; 

 Balanço Financeiro; 

 Demonstração das Variações Patrimoniais; 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

 Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido;  

 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; e 

 Balanço Patrimonial Consolidado. 

Em atendimento à Portaria STN n.º 548, de 24/09/2015, que instituiu o Plano de 

Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), constam na 

presente Prestação de Contas, evidenciados nas Notas Explicativas às 

Demonstrações Contábeis, os procedimentos e o estágio atual de implantação no 

Município do Rio de Janeiro, conforme a seguir. 
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Procedimentos Contábeis Patrimoniais

(de acordo com as regras das NBC TSP e MCASP vigentes)

Preparação de 

estrutura para 

implantação

Obrigatoriedade dos 

Registros Contábeis 

(a partir de)

Estágio atual de

implantação no 

Município

4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária,

e respectivo ajuste para perdas.
imediato imediato implementado

12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de

previdência dos servidores públicos civis e militares
imediato imediato implementado

13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por

competência.
31/12/2015 01/01/2016 implementado

3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto

créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos

respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.

31/12/2017 01/01/2018 implementado 

11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência

decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).
31/12/2017 01/01/2018 implementado

5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência. 31/12/2019 01/01/2020 implementado

6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas

explicativas.
31/12/2019 01/01/2020 implementado

7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva

depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto

bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).

31/12/2019 01/01/2020 implementado

10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência

decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.
31/12/2019 01/01/2020 implementado

17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e

respetivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.
31/12/2019 01/01/2020 implementado

1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas

tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos

encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de

receitas.

31/12/2020 01/01/2021 não iniciado

2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como

dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.
31/12/2020 01/01/2021 implementado

15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e

congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução

ao valor recuperável.

31/12/2020 01/01/2021 implementado

18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques. 31/12/2021 01/01/2022 implementado

8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva

depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.
31/12/2022 01/01/2023 não iniciado

9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural;

respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor

recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).

31/12/2022 01/01/2023 não iniciado

14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.

16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.

19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos

procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.

Fonte: Portaria STN n.º 548, de 24/9/2015 e Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado.

A ser definido em ato normativo específico.

A ser definido em ato normativo específico.

A ser definido em ato normativo específico.
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 Certificado de Auditoria 

O Certificado de Auditoria n.º 062/2022, emitido na modalidade Pleno, ressalta que 

o escopo da verificação limitou-se à observância ao Poder Executivo e certifica que 

foram atendidos plenamente todos os limites estabelecidos, tendo em vista que: 

 A Receita Corrente Liquida – RCL do exercício de 2021 correspondeu a  

R$ 30.765.532.631,21 devido ao aumento de 1.788,28% das receitas 

patrimoniais, no valor de R$ 4.301.030.846,97, e de 14,39% de receitas 

tributárias, no valor de R$ 1.771.823.746,80.  

 A despesa com pessoal do Poder Executivo correspondeu a  

R$ 12.986.170.045,97, atingindo 42,31% da RCL, abaixo do limite de alerta 

de 48,60% previsto no inciso II do §1º do art. 59 da LRF. 

 A Dívida Consolidada Líquida atingiu o montante de R$ 13.162.114.397,67, 

no exercício de 2021, correspondendo a 42,83% da RCL do período, 

estando, portanto, abaixo do limite máximo estabelecido de 120% e do 

limite de alerta de 108%.  

 As operações de crédito de R$ 632.512.722,36 correspondem a 2,06% da 

RCL, esse montante foi inferior aos 16% da RCL, que é o limite geral para 

operações de crédito internas e externas, além disso, não houve 

contratação de operações de crédito por antecipação de receita no período. 

 O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Poder 

Executivo indica a disponibilidade de caixa liquida de R$ 559.672.743,28, 

após a inscrição dos restos a pagar não processados. 

 A média de comprometimento com juros, amortizações e encargos da 

dívida representou 8,28% da RCL para o período de 2021 a 2027, conforme 

Demonstrativo do comprometimento com amortizações, juros e demais 

encargos da dívida consolidada, elaborado pela Superintendência 

Executiva do Tesouro Municipal, obedecendo, dessa forma, o limite de 

11,50% estabelecido no inciso II do artigo 7º da Resolução do Senado 

Federal n.º 43 de 2001. 
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2 Conjuntura Econômica e Social 

Neste eixo constam informações de aspecto social e econômico, cabendo destacar 

que os dados foram coletados até 29/04/2022, nos órgãos consultados.   

 Cenário Econômico 

O Produto Interno Bruto – PIB brasileiro apresentava tendência de alta até 2019, 

reflexo da retomada do crescimento econômico. Entretanto, no exercício de 2020 

ocorreu uma queda vertiginosa, em decorrência da pandemia da Covid-19, que 

reduziu a atividade econômica no Brasil, por conta das medidas de isolamento social 

adotadas. 

Conforme observado no gráfico a seguir3, o PIB, que havia expandido 1,20% em 2019, 

apresentou quedas trimestrais sucessivas em 2020, chegando a demonstrar no 2º 

trimestre/2020 uma retração de 10,70% em relação ao mesmo trimestre de 2019 e, 

ao final do exercício de 2020, apresentou queda acumulada na ordem de 3,90%. 

Em 2021, nota-se uma recuperação do PIB, atingindo o ápice no 2º trimestre, com 

12,30% de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, e 

apresentando aumento acumulado de 4,60% ao final desse exercício. 
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3  Item “Tabelas Completas” no site https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-
nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?=&t=resultados 
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Pela ótica da oferta, observou-se em 2020 a retração do PIB nas atividades de 

Indústria (-3,4%) e de Serviços (-4,3%), enquanto a Agropecuária apresentou 

crescimento de 3,8%.  Já em 2021, a retração do PIB foi na Agropecuária (-0,2%), 

enquanto a Indústria e Serviços se recuperaram com taxas de crescimento 

acumuladas de 4,5% e 4,7%, respectivamente4.  

Em 2021, a taxa de inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial - IPCA-E, foi de 10,42%, bem superior aos 4,23% apurados em 20205.  
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A taxa básica de juros (SELIC) 6 definida pelo Banco Central do Brasil - BCB, principal 

instrumento para o controle da inflação, apresentou aumentos no decorrer do 

exercício de 2021, iniciando o ano com 1,90% e encerrando com taxa de 9,15%7. Já a 

moeda norte-americana, que havia fechado o ano de 2020 valendo R$ 5,20, terminou 

2021 cotada a R$ 5,588.  

                                                        

4 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-
trimestrais.html?=&t=resultados 

5 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9262-indice-nacional-de-
precos-ao-consumidor-amplo-especial.html?=&t=downloads 

6 SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. 

7 https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros 

8 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes 
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 Abertura e Fechamento de Empresas 

Segundo o Governo Federal, o Município do Rio de Janeiro possuía 753.054 empresas 

ativas em março/20229, com base no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, 

que permitiu elaborar o gráfico a seguir com o total das empresas abertas e fechadas 

anualmente no Município, entre 2017 e 2021: 
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Empresas abertas ExtintasFonte: Ministério da Economia
 

Em relação aos dados do exercício de 2018, que apresentou o fechamento de 126.650 

empresas e a abertura de 119.536, foi possível apurar que o Governo Federal atribuiu 

como fator determinante para esses dados a aprovação da Resolução CGSIM10 n.º 44, 

de 29/01/2018, que possibilitou o encerramento do Microempreendedor Individual 

(MEI) por inadimplência ou por falta de declaração anual, conforme disposto na  

pág. 4 do Mapa das Empresas/Boletim n.º 111. 

                                                        

9 https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas 

10 CGSIM - Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios. 

11  https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/boletins/mapa-de-empresas-
boletim-do-1o-quadrimestre-de-2021.pdf 
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 Cenário social 

 Nascidos Vivos 

O IBGE estimou a população do Município do Rio de Janeiro em 6.775.561 pessoas 

para 2021, enquanto o último censo de 2010 apurou 6.320.44612. 

Em consulta ao site do Ministério da Saúde, foram levantados os dados sobre as 

notificações de nascidos vivos por residência do Município e Estado do Rio de Janeiro, 

bem como os dados do Brasil e da Região Sudeste, no período de 2017 a 2021 (dados 

preliminares)13, apresentados nos gráficos a seguir:   
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Brasil Sudeste  

Em relação ao Município do Rio de Janeiro foram notificados 65.322 nascidos vivos 

em 2021, o que representa uma variação negativa em comparação com 2020, 

seguindo uma tendência observada desde 2017. Já em relação aos nascidos vivos no 

Brasil e na região Sudeste os dados demonstram uma queda a partir do exercício de 

2018.  

 Pandemia  

A pandemia da Covid-19 acrescentou, em 2021, 16.178 óbitos aos 18.962 de 2020, 

elevando para 35.140 mortos no Município do Rio de Janeiro, nesses dois anos, 

                                                        

12 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/panorama 

13 http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-
monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/ 
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segundo dados do Painel Rio Covid-19 14 . A seguir os dez bairros que tiveram as 

maiores perdas acumuladas de vidas até 29/04/2022: 

Bairros Óbitos

Campo Grande 2.101

Bangu 1.321

Copacabana 1.190

Tijuca 1.186

Realengo 1.092

Santa Cruz 1.085

Barra da Tijuca 834

Taquara 723

Jacarepaguá 693

Irajá 661

Fonte: PCRJ/Saúde/Painel Covid

Os totais de casos por bairros se referem ao local de residência ou estadia do

paciente.

Alertas da PCRJ: a) desde 07/2020 está em curso intensificação de processo de

revisão de registros no sistema para retirada de duplicados, o que poderá

justificar variação nos registros de casos notificados apresentados.

b) A partir de 08/20, em atendimento a Nota Técnica SVS/SES 31/2020 serão

incluídos os casos confirmados por critério clinico no total de casos confirmados.  

O Painel demonstra um aumento nos casos totais desde o início da pandemia 

confirmados até 31/12/2021, com 304.694 ocorrências, elevando para 526.128 casos, 

nesses dois anos. Entretanto, a letalidade foi reduzida de 8,70% para 5,60% em 2021. 

A vacinação iniciada em 2021 atingiu 15.621.790 doses aplicadas até 29/04/2022. 

 Taxas de óbitos entre 2019 e 2021 

A tabela a seguir evidencia o quantitativo de internações e óbitos, em geral, no 

Município do Rio de Janeiro entre 2019 e 2021, segundo dados aproximados do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS15, do Ministério 

da Saúde, onde se observa o incremento a partir de maio/2020. 

                                                        

14 https://experience.arcgis.com/experience/38efc69787a346959c931568bd9e2cc4 

15 Órgão criado pelo Decreto Federal nº 100, de 16.04.1991 (retificado conforme Diário Oficial da União 
de 19.04.1991), cuja missão é promover modernização por meio da tecnologia da informação para apoiar 
o Sistema Único de Saúde – SUS. 
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Internações óbitos Internações óbitos Internações óbitos

Janeiro 12.952 805 11.382 747 11.410 1.148

Fevereiro 11.188 686 10.135 640 11.198 1.103

Março 11.051 683 10.366 692 12.343 1.253

Abril 11.461 761 9.588 757 11.590 1.318

Maio 11.984 826 11.406 1.277 13.180 1.508

Junho 11.716 799 11.599 1.352 12.229 1.153

Julho 11.748 808 12.978 1.348 12.318 1.262

Agosto 12.351 784 12.183 1.271 11.256 1.030

Setembro 11.996 703 12.402 1.306 11.509 1.283

Outubro 11.632 798 11.820 1.172 11.019 1.018

Novembro 10.853 696 11.296 1.152 11.019 1.034

Dezembro 10.458 697 11.638 1.202 11.084 1.064

Totais 139.390 9.046 136.793 12.916 140.155 14.174

Fonte: Datasus

Notas:1)Somatório total no ano feito pela CAD.

Órgãos Públicos do Poder Executivo Municipal

Município do Rio de Janeiro

Internações x óbitos - 2019-2021

2019
Processamento

2020 2021

 

O gráfico a seguir apresenta as taxas de mortalidade do Munícipio do Rio de Janeiro, 

no período de 2019 a 2021, extraídas do DATASUS: 
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A taxa de mortalidade constatada ao final do exercício de 2021 apresenta decréscimo 

quando comparada à taxa apresentada ao final do exercício de 2020, tendo como 

provável causa o início da vacinação. 

 Demais imunizações em tempos de Covid-19 

Sob outro aspecto, segundo o DATASUS, foram aplicadas 2.116.217 doses de vacinas 

no Município do Rio de Janeiro, em 2021, exceto contra Covid-19, constituindo o 

menor quantitativo, dentre os últimos cinco anos. 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 30ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

  

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       31 

 

Competência Doses aplicadas

2017 5.537.453                               

2018 3.688.306                               

2019 2.301.357                               

2020 2.984.186                               

2021 2.116.217                               

Total Geral 16.627.519                            

Fonte: DATASUS  

As cinco vacinas mais aplicadas no Município do Rio de Janeiro, entre 2017 e 2021, 

com exceção da Covid, são aquelas contra a Febre amarela (3.736.826); a Tríplice 

Viral (1.359.860) - sarampo, rubéola e caxumba; a meningocócica conjugada 

(1.184.660); a dupla adulto (1.120.567) - difteria e tétano e a pentavalente (1.070.998) 

– meningite, pneumonia, difteria, tétano e coqueluche. 

Febre Amarela
23%

Tríplice Viral
8%

Meningocócica 
Conjugada 

7%

Dupla Adulto
7%

Pentavalente
6%

Outras
49%

Vacinação - 2017/2021 (Exceto contra COVID-19)

 

A seguir é apresentada a evolução das cinco vacinas mais aplicadas no Município do 

Rio de Janeiro no período de 2017 a 2021.  

Competência Febre Amarela Tríplice Viral
Meningocócica 

Conjugada C
Dupla Adulto Pentavalente 

2017 2.125.467              204.002                326.300                    325.524                284.781                

2018 1.075.950              262.684                255.242                    222.689                237.856                

2019 169.512                 312.699                220.196                    179.832                161.979                

2020 203.217                 416.678                215.629                    223.290                210.880                

2021 162.680                 163.797                167.293                    169.232                175.502                

Total 3.736.826              1.359.860             1.184.660                 1.120.567            1.070.998             

Fonte:DATASUS

Notas:

1)Registros elevados da aplicação de vacina contra a Febre Amarela em 2017 e 2018 se devem à intensificação das 

campanhas por causa do surto ocorrido nesse período;  

A taxa de abandono, que é o cálculo do percentual de vacinados que iniciaram o 

esquema vacinal, porém não o finalizaram, apresentou em 2017 o índice de 8,02%. 

Em 2020 a taxa de abandono passou para 28,44% e em 2021 foi elevada para 31,08%. 
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Cabe destacar que não identificamos as taxas de abandono relativas aos exercícios de 

2018 e 2019.  

Nesse contexto, cabe mencionar a publicação no jornal da Universidade Estadual 

Paulista – UNESP, intitulada “Pandemia acentuou queda de vacinação no Brasil”16, 

noticiando que, apesar do interesse da população em se proteger da Covid-19, a 

imunização contra outras doenças manteve tendência de redução observada nos 

últimos anos e especialistas manifestavam temor sobre as consequências. 

 Emprego  

A taxa de desemprego no Brasil, calculada pelo IBGE por meio da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), vinha apresentando leve queda até 

2019, chegando a 11,10%, no 4º trimestre de 2019. No entanto, em decorrência da 

pandemia da Covid-19 e das medidas de restrições adotadas para o seu 

enfrentamento, houve elevação da taxa de desocupação em 2020, até o primeiro 

trimestre de 2021, alcançando o índice de 14,90%17. 

A partir do 2º trimestre de 2021, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o 

percentual de desocupados voltou a apresentar quedas, chegando a uma taxa de 

11,10% no 4º trimestre de 2021, correspondente a 12,01 milhões de pessoas, 

restabelecendo o mesmo índice do último trimestre de 201918. 

                                                        

16 https://jornal.unesp.br/2022/02/22/pandemia-acentuou-queda-de-vacinacao-no-brasil/ 

17 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-
domicilios-continua-trimestral.html?edicao=33030&t=series-historicas 

18 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-
domicilios-continua-trimestral.html?edicao=33030&t=quadro-sintetico 
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Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 19  dos 

exercícios de 2020 e 2021 permitiram elaborar os gráficos a seguir:   
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Observa-se que as demissões no Município do Rio de Janeiro superaram as 

admissões entre janeiro e agosto de 2020, com destaque para o período da pandemia, 

com o ápice de demissões chegando a 72,1 mil em abril/202020.   

                                                        

19 Criado pela Lei Federal nº 4.923, de 23 de dezembro de 1965 

20 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWI5NWI0ODEtYmZiYy00Mjg3LTkzNWUtY2UyYjIwMDE1
YWI2IiwidCI6IjNlYzkyOTY5LTVhNTEtNGYxOC04YWM5LWVmOThmYmFmYTk3OCJ9&pageName=Re
portSectionb52b07ec3b5f3ac6c749 

https://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php 
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Quanto ao exercício de 2021, pode-se observar que no Município do Rio de Janeiro 

houve preponderância das admissões sobre as demissões, com exceção dos meses de 

janeiro e dezembro.  

Em virtude do evidenciado nos dados, o estoque de emprego formal de 2021 

(contratos com base na CLT em vigor) no Município do Rio de Janeiro foi de 1.732.472, 

o que representou uma recuperação após o registro de queda na comparação 

2019/2020.  

 Educação 

A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro – PCRJ deve atender à Educação Infantil21 e 

ao Ensino Fundamental22, conforme art.11 da Lei Federal n.º 9.394, de 20/12/1996, 

conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação –LDB23, que abarca ainda a 

Educação de Jovens e Adultos – EJA24 e a Educação Especial25.  

 Censo Escolar 

O Censo Escolar é um instrumento de coleta de informações da educação básica e de 

pesquisa estatística educacional brasileira, sendo coordenado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- Inep e realizado em 

regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação, com 

a participação de todas as escolas do país.  

                                                        

21 Art. 29 da Lei Federal nº 9.394/1996:  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.   

22 Art. 32 da Lei Federal nº 9.394/1996: O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 
anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão. 

23 Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, 
permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

24  Art. 37 da Lei Federal nº 9.394/1996:  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e 
constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.  

25 Art. 58 da Lei Federal nº 9.394/1996:  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
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Em consulta à Portaria n.º 1031/2021, do Ministério da Educação, que divulgou os 

resultados finais do Censo relativo a 2021, bem como à página “Resultados” no site 

do Inep, na qual constam os resultados finais de outros exercícios, foram registradas 

628.793 matrículas na educação básica do Município em 2021, mantendo a tendência 

de queda em relação a exercícios anteriores, dentro do período observado, com 

exceção de 2020. A seguir é apresentado o gráfico com a evolução das matrículas 

totais de 2017 a 2021:  
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Na sequência é apresentada a evolução das matrículas de 2017 a 2021, distribuídas 

pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA:  

Exercícios Ed. Infantil Ens Fundamental EJA  Totais

2017 144.768            479.898                     24.274                 648.940                    

2018 146.556            471.361                     25.234                 643.151                    

2019 151.702            458.176                     25.582                 635.460                    

2020 151.434            457.997                     26.793                 636.224                    

2021 148.767            458.572                     21.454                 628.793                    

Fonte: Inep  

Segundo os dados do Inep, houve uma diminuição na taxa de distorção série-idade 

do ensino fundamental da rede em 2021 em relação a 2020, de 17,8% para 14,3%26. 

Esse indicador permite avaliar o percentual de alunos, em cada série, com idade 

superior à idade recomendada, considerando um sistema educacional seriado, no 

qual existe uma adequação teórica entre série e a idade do aluno27. 

                                                        

26  IPP/DATA.RIO: https://www.data.rio/documents/PCRJ::educa%C3%A7%C3%A3o-b%C3%A1sica-
distor%C3%A7%C3%A3o-s%C3%A9rie-idade-no-ensino-fundamental-e-m%C3%A9dio-segundo-
as-depend%C3%AAncias-administrativas-entre-2000-2021/about 

27 https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-
institucionais/estatisticas-e-indicadores-educacionais/glossario-da-educacao-especial-2013-
censo-escolar-2021 
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O quantitativo de docentes relativo a 2021 era de 24.466 e esse contingente vem se 

recuperando em relação aos dados de 2017.   
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB fixa que a formação de docentes para 

atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, 

exceto para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos 

do fundamental, para o qual é admitida como formação mínima a oferecida em nível 

médio, na modalidade normal (art.62)28. 

O Inep publicou os dados sobre a formação de docentes, coletados quando do censo 

escolar, que permitem observar uma melhora no Município do Rio de Janeiro nos 

anos finais do ensino fundamental e da EJA, quando se compara 2021 com 2020 em 

relação a formação apropriada, ou seja, docentes com formação superior de 

                                                        

28 Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso 
de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
normal.    

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 36ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

  

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       37 

 

licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica na mesma área da 

disciplina que leciona, conforme apresentado no gráfico a seguir: 
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Observa-se que em 2021, 26,20% dos docentes dos anos finais do fundamental e 

48,8% da EJA não possuíam o ideal da LDB. Cabe ressaltar o dever da União, do 

Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios de promover, em regime de 

colaboração, a formação inicial e continuada e a capacitação dos profissionais de 

magistério (Art.62, §1º da LDB)29.  

O Inep avalia, ainda,  a regularidade do corpo docente na educação básica a partir da 

observação da permanência dos professores nas escolas nos últimos cinco anos, 

tendo em vista que a alta rotatividade pode afetar o estabelecimento de vínculo entre 

escola e alunos, pois um docente que permanece pouco tempo tem menos condições 

para identificar situações específicas do corpo discente e da comunidade atendida, 

de dar continuidade a planejamentos, bem como de contribuir na resolução de 

eventuais problemas pelos quais a escola esteja passando.30 

O Indicador de Regularidade do Docente (IRD) varia de 0 a 5, sendo que, quanto mais 

próximo de 0, mais irregular é o vínculo com a escola, e quanto mais próximo de 5, 

mais regular é essa relação. O IRD de cada escola é obtido a partir da média do 

indicador de regularidade de seus docentes.   

                                                        

29 Art. 62.  (...) 

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão 
promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.     

30 Inep -Nota Técnica CGCQTI/DEED/INEP nº 11/2015, de 25/6/2015 
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Segundo os dados do Inep, o volume de escolas na faixa de IRD média-alta e alta vem 

apresentando melhoras anualmente, de forma que em 2021, esse conjunto atingiu 

86,20% (69%+17,20%) contra os 65% de 2017 (60,3%+4,7%). O número de escolas 

de ensino fundamental no Município do Rio de Janeiro era 1005 unidades em 2021.  

Com base nas informações publicadas foi elaborado o gráfico a seguir, no qual se 

observa que vem ocorrendo a redução anual nos percentuais de escolas com:  

Bibliotecas, de 85,6%/2017 para 42,3%/2021; Laboratórios de informática, 

81,3%/2017 para 64,3%/2021. Além daquelas com quadras, laboratório de ciências e 

TV/vídeo/DVD, com redução discreta. 
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Por outro lado, as escolas com acesso à internet apresentaram crescimento discreto, 

cobrindo mais de 90% do quantitativo. 
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 IDEB 

A LDB incumbiu à União de assegurar o processo nacional de avaliação do 

rendimento escolar, em colaboração com os sistemas de ensino de outros Entes da 

Federação, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade. Nesse 

sentido, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador de 

qualidade que combina informações de desempenho em exames padronizados 

obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do ensino 

fundamental e 3ª série do ensino médio), com informações sobre rendimento 

escolar31. 

Os dados sobre 2021 não foram publicados ainda, mas a meta estabelecida para esse 

ano foi 6,4 para o 5º ano e 5,7 para o 9º ano. Cabe ressaltar que a última vez que o 

Município atingiu as metas quanto a esses segmentos foi em 2011 e 2015, para o 9º e 

5º ano, respectivamente. 

Metas 

Projetadas

IDEB 

Observado Metas Projetadas

IDEB 

Observado

2005 4.2 3.7

2007 4.3 4.5 3.8 4.3

2009 4.6 5.1 3.9 3.6

2011 5.1 5.4 4.2 4.4

2013 5.3 5.3 4.6 4.4

2015 5.6 5.6 5.0 4.3

2017 5.9 5.7 5.2 4.7

2019 6.1 5.8 5.5 4.9

2021 6.4 5.7

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=686679

4ª Série/    5º ano 8ª Série/    9º ano

Os resultados em destaque referem-se ao Ideb que atingiu a meta.

Ano

IDEB - Rede Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - 2005/2019

 

 Mobilidade Urbana 

A Mobilidade urbana é a condição na qual se realizam os deslocamentos de pessoas e 

cargas no espaço urbano, segundo o art. 4º, Inciso II da Lei Federal n.º 12.587, de 

3/1/201232, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

                                                        

31 Para maiores detalhes consultar a publicação Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 
na Série Documental – Texto para Discussão nº 26, disponível em: www.inep.gov.br. 

32 Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se: 

II - mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço 
urbano; 
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tendo como um dos seus princípios a sustentabilidade33, de forma a proporcionar o 

acesso amplo e democrático ao espaço urbano por meio da priorização dos modos 

não motorizados e coletivos de transporte de forma efetiva e que sejam socialmente 

inclusivos e ecologicamente sustentáveis34. 

Porém, segundo a publicação “Mobilidade urbana sustentável: conceitos, tendências 

e reflexões” do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, de autoria do 

pesquisador Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho35, as condições de mobilidade da 

população vêm se degradando muito no Brasil nos últimos anos com o aumento do 

transporte individual motorizado, principalmente em função do crescimento dos 

acidentes de trânsito com vítimas, dos congestionamentos urbanos e também dos 

poluentes veiculares36. 

Cabe destacar que foi instituído, pelo Decreto Municipal n.º 45.781, de 03/04/2019, o 

Observatório das Políticas Transversais de Mobilidade Urbana Sustentável da Cidade 

do Rio de Janeiro – OPTMUS Rio, como órgão deliberativo, com representantes do 

Poder Público e da Sociedade Civil, para assessoramento da Administração na 

definição de indicadores de acesso e monitoramento para efetivar a Política 

Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS-Rio). 

É sua atribuição permitir acesso amplo e democrático às informações referentes à 

PMUS-Rio e divulgar relatórios anuais. Em função disso, foram disponibilizados 

dados relativos à mobilidade urbana a partir de maio/2021, dentre os quais foram 

selecionados os comentados a seguir37. 

Segundo o OPTMUS, o Cicloviário da Cidade possuía, em 2021, 458 Km de ciclovias 

executadas, e 380 Km em estudo, o que poderá elevar o total para 838 Km. 

Nesse contexto, ressalte-se que de dois em dois anos, desde 2011, um estudo 

realizado pela The Copenhagenize ranqueia as 20 melhores cidades do mundo para 

                                                        

33 Art. 5º A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes princípios: 

II - Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais; 

34  Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e Ministério do Desenvolvimento Regional. 
Mobilidade a pé. Brasília, 2020. 

35 Pesquisador na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) 

36 CARVALHO, C. H. R. M.  Mobilidade urbana sustentável: conceitos, tendências e reflexões. Brasília: 
IPEA, 2016 (Texto para discussão, n.2194).  

37 https://transportes.prefeitura.rio/informacao-da-operacao-dos-onibus-1/ 
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pedaladas urbanas 38 . O Rio de Janeiro apareceu no ranking nas duas primeiras 

edições, que além de ter sido a única cidade brasileira, esteve à frente de cidades 

como Nova Iorque e Paris, mas desde 2015 está fora da lista que considera 13 critérios, 

dentre eles: infraestrutura, programas de compartilhamento, porcentagem de 

ciclistas, dentre outros39. 

Quanto aos meios motorizados, cabe destacar que o total da frota licenciada do 

Serviço Público de Passageiros por Ônibus – SPPO do Município girou em torno de 

6.500, enquanto a frota operacional ficou em torno de 3.200. Além disso, segundo o 

OPTMUS, a quantidade de linhas e serviços monitorados pelo SPPO indicava que 

menos de um terço foi considerado em situação normal e mais da metade em situação 

crítica ou inoperante. 

Licenciada Operacional Normal Irregular Crítico Inoperante Total

mai/21 6.527           3.126                 21,7% 20,7% 21,9% 35,7% 100%

jun/21 6.538           3.124                 21,7% 22,5% 20,3% 35,5% 100%

jul/21 6.525           3.271                 23,5% 20,9% 20,3% 35,3% 100%

ago/21 6.516           3.201                 23,7% 19,7% 21,3% 35,3% 100%

set/21 6.517           3.239                 28,1% 19,8% 14,6% 37,4% 100%

out/21 6.517           3.234                 27,3% 20,2% 13,0% 39,5% 100%

nov/21 6.517           3.204                 28,1% 19,8% 13,8% 38,3% 100%

dez/21 6.522           3.143                 Não constavam dados de dez/2021 na situação das linhas e serviços

Fonte: SMTR/PCRJ/OPTMUS/BEM

PCRJ- Frota do SPPO
Mês

Situação das linhas/serviços

 

Essa situação aquém do normal parece ser refletida no volume de multas aplicadas 

aos serviços prestados pelo modal ônibus, no qual prepondera a penalidade por 

operar uma linha ou quaisquer de seus serviços com quantitativo de veículos em 

desacordo com índices fixados para a frota, salvo determinação específica da PCRJ, 

conforme art.17, inciso I do Código Disciplinar do SPPO, aprovado pelo Decreto 

Municipal n.º 36.343, de 17/10/201240. A seguir é apresentada a evolução das multas 

aplicadas pelo descumprimento ao código disciplinar no período de 2017 até abril de 

2022. 

                                                        
38 https://copenhagenize.eu - Consultoria que oferece serviços relacionados ao urbanismo cicloviário, 
com proposta para cidades, governos e organizações. 

39 https://copenhagenizeindex.eu/compare 

40 Art. 17. O permissionário/concessionário deve operar em conformidade com o cadastro aprovado pelo 
Órgão Gestor de Transportes do Município do Rio de Janeiro, considerando como reserva técnica para 
manutenção e gestão administrativa o correspondente a 20% (vinte por cento) da frota determinada, 
caracterizando-se como penalizáveis, isolada ou cumulativamente, os seguintes procedimentos: 

I - Operar uma linha ou quaisquer de seus serviços com quantitativo de veículos inferior a 80% (oitenta 
por cento) ou superior a 100% da frota determinada, salvo por determinação específica para cada linha 
e/ou serviço expedida pelo Órgão Gestor de Transportes do Município do Rio de Janeiro: 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 41ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022

https://copenhagenize.eu/
https://copenhagenizeindex.eu/compare


Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

  

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       42 

 

R$ Milhões

Infrações Totais

2017 R$ 4,7 47,0% R$ 5,3 53,0% R$ 9,9

2018 R$ 6,6 49,1% R$ 6,9 50,9% R$ 13,5

2019 R$ 7,2 63,6% R$ 4,1 36,4% R$ 11,4

2020 R$ 5,4 43,6% R$ 7,0 56,4% R$ 12,4

2021 R$ 33,3 90,7% R$ 3,4 9,3% R$ 36,7

Até 04/2022 R$ 64,8 97,2% R$ 1,8 2,8% R$ 66,6

Totais R$ 121,9 81,1% R$ 28,5 18,9% R$ 150,4

Multas por descumprimento ao Código  Disciplinar - ônibus                   

Art. 17, I Demais infrações

Fonte: SMTR                                               

Obs.: Valores desconsiderando as multas canceladas  

Como se verifica na tabela anterior, a infração gravíssima ao art. 17, inciso I do Código 

Disciplinar sempre teve participação expressiva na aplicação de multas, chegando a 

representar 90,7%, em 2021, com o montante de R$ 33,3 milhões, e em 2022, o 

aplicado até 6/abril atingiu R$ 64,8 milhões, o que supera o total de anos anteriores. 

Contudo, cabe assinalar que o montante pago dessas multas entre 2017 e 06/04/2022 

é inexpressivo, pois dos R$ 150,4 milhões de multas aplicadas e não canceladas, 

somente foram pagos R$ 20,9 milhões, ou seja, 13,92%. 

Quanto ao número de passageiros transportados, o Município vem registrando 

aumentos mensais, entre maio/2021 e dezembro/2021, saltando de 46 milhões para 

56 milhões de passageiros, sendo que um percentual entre 25% e 27% usufruíam do 

serviço sem climatização, segundo dados da SMTR. 
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Outra modalidade disponível é o Sistema de Transporte Público Local – STPL, 

popularmente denominado “Vans”, cuja finalidade é complementar o serviço 

convencional, por ônibus, com atendimento prioritário às ligações intrabairros e 

interbairros, adotando veículos com capacidade de 8 a 16 passageiros. Nesse caso, a 
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quantidade de transportados também aumentou no período, de 8,9 milhões em 

maio/2021 para 10,3 milhões em dezembro/2021. 

Além dos dados acessíveis na SMTR, o Instituto Pereira Passos – IPP também publica 

informações sobre outros modais importantes, como o Veículo Leve sobre Trilhos 

(VLT), segundo as quais houve uma leve recuperação em 2021, transportando  

12,8 milhões de passageiros, após a bruta queda em 2020, primeiro ano da pandemia, 

registrando redução de quase 50%, quando comparado com 2019, no qual chegou a 

transportar 23,1 milhões de passageiros41 . A seguir é apresentada a evolução dos 

passageiros transportados no VLT no período de 2016 a 2021: 

 

4,7 

11,5 

17,7 

23,1 

12,2 12,8 

 -

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Passageiros transportados no VLT - 2016/2021
Segundo Instituto Pereira Passos/PCRJ*

* Em R$ Milhões  

 

  

                                                        

41 https://www.data.rio/documents/064df31527d4412ca8ade42839dfc19a/about 
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3 Balanços Gerais 

A Lei n.º 4.320/1964 dispõe sobre as demonstrações contábeis em seus artigos 101 a 

106 e apresenta a estrutura para tais demonstrativos em seus anexos. Conforme o art. 

113 da Lei, dentre outras atribuições, compete ao Conselho Técnico de Economia e 

Finanças a atualização de tais anexos. Com a extinção deste Conselho, tais funções 

são exercidas, na atualidade, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), devido a sua 

competência estabelecida pela Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) de consolidação 

das contas públicas, nacionais e por esfera de governo, bem como a competência 

estabelecida pela Lei n.º 10.180/2001 de órgão central do Sistema de Contabilidade e 

de Administração Financeira Federal.   

Considerando ainda as disposições trazidas na Norma Brasileira de Contabilidade do 

Setor Público – NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, bem como 

na Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (8ª edição, aprovado 

pela Portaria Conjunta STN/SOF n.º 06, de 18/12/2018, pela Portaria Conjunta 

STN/SPREV n.º 07, de 18/12/2018, e pela Portaria STN n.º 877, de 18/12/2018), 

compõem o conjunto das DCASP obrigatórias: 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração das Variações Patrimoniais; 

 Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

 Balanço Orçamentário; 

 Balanço Financeiro; 

 Notas explicativas, compreendendo a descrição sucinta das principais 

políticas contábeis e outras informações elucidativas; e 

 Informação comparativa com o período anterior. 
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Ademais, cabe ressaltar a previsão de consolidação das demonstrações, constante do 

parágrafo único do art. 110 da Lei Federal n.º 4.320/196442 e do Inciso III do art. 50 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF43. 

Sendo assim, segue a apreciação das Demonstrações Contábeis consolidadas do 

Município do Rio de Janeiro apresentadas na presente Prestação de Contas, nas quais 

estão contemplados os seguintes entes/órgãos, cabendo destacar que são excluídos 

os saldos que envolvam transações intramunicipais: 

Administração Direta

 FUNPREVI 

FASS

 Câmara Municipal 

TCMRJ

 Autarquias: Previrio, IPP e GM-RIO 

Fundações: Geo-Rio, Riozoo, FPJ, Planetário, Rio-Águas e Cidade das Artes

 Empresas Públicas: Rioluz, Riofilme, Imprensa da Cidade, Iplanrio, Multirio, Rio-Urbe e Riosaúde 

Sociedades de Economia Mista: Riocentro, Cet Rio, Comlurb, Riotur e Riocop

 

Importante destacar que a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do 

Porto do Rio de Janeiro – CDURP, a Rio Securitização – RIOSEC, a Agência de 

Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A e a CMTC (Mobi-Rio) não fazem parte 

da consolidação, por não se constituírem como empresas estatais dependentes, na 

                                                        

42 Lei 4.320/64 

Art. 110 [...] 

Parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central 
de contabilidade da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação 
dos resultados, salvo disposição legal em contrário. 

43 Lei de Responsabilidade Fiscal 

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas 
observará as seguintes: 

[...] 
II - 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; 
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forma do inciso III do artigo 2º da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal)44. 

 Balanço Patrimonial  

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e 

quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas 

representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são 

registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). 

A Lei n.º 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o 

Ativo e o Passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da 

dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos 

itens que o compõem. A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público (Casp), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos 

anexos da Lei n.º 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN n.º 438/2012. Assim, 

de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes, 

atualmente o Balanço Patrimonial é composto por:  

 Quadro Principal; 

 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 

 Quadro das Contas de Compensação (controle); e 

 Quadro do Superavit / Deficit Financeiro. 

A presente Prestação de Contas apresenta a consolidação do Quadro Principal e do 

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes. 

 

O Quadro principal do Balanço Patrimonial Consolidado do Município do Rio de 

Janeiro tem sua situação demonstrada da seguinte forma: 

                                                        

44 Lei de Responsabilidade Fiscal 

Art. 2.º. Para efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 

[....] 

III – empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos 
financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral e de capital, excluídos, no 
último caso, aqueles provenientes de aumento de participação societária  
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R$ mil

Ativo Dez/2021 Dez/2020 Análise 

Horizontal

Análise Vertical 

Dez/2021

 Circulante     14.783.525            7.238.938 104,22% 25,62%

 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.338.067     1.674.634         338,19% 12,71%

 Créditos a Curto Prazo  6.754.802     5.081.657         32,93% 11,70%

 Investimentos Temporários 149.309          8.522                     1652,04% 0,26%

 Estoques 530.816          473.803              12,03% 0,92%

Variações Patr.Diminutivas Pg Antecipadamente 10.531              322                          3170,50% 0,03%

 Não Circulante     42.929.347        42.350.262 1,37% 74,38%

 Realizável a Longo Prazo 26.980.548  24.940.919     8,18% 46,75%

 Investimentos 1.218.130     1.319.140         -7,66% 2,11%

 Imobilizado 14.696.554  16.049.782     -8,43% 25,46%

 Intangível 34.115              40.421                 -15,60% 0,06%

Total do Ativo     57.712.872        49.589.200 16,38% 100%  

R$ mil

PASSIVO Dez/2021 Dez/2020 Análise

Horizontal

Análise Vertical

Dez/2021

 Circulante        8.791.248            9.621.023 -8,62% 15,23%

 Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a  Pagar a 

Curto Prazo 
2.192.241     2.933.523         -25,27% 3,80%

 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 1.325.034     1.366.813         -3,06% 2,30%

 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 3.860.493     3.294.967         17,16% 6,69%

 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 39.747              27.872                 42,61% 0,06%

 Provisões a Curto Prazo 201.395          895.751              -77,52% 0,35%

Demais Obrigações a Curto Prazo 1.172.338     1.102.097         6,37% 2,03%

 Não Circulante     65.857.506        71.928.748 -8,44% 114,12%

 Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a 

Longo Prazo 
85.018              94.028                 -9,58% 0,15%

 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 12.755.256  13.316.980     -4,22% 22,10%

 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 592.777          67.595                 776,95% 1,03%

 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 21.782              2.038                     968,79% 0,04%

 Provisões a Longo Prazo 50.716.911  56.733.515     -10,61% 87,88%

Demais Obrigações a Longo Prazo 1.684.382     1.660.303         1,45% 2,92%

 Resultado Diferido 1.380                 54.289                 -97,46% 0,00%

Total do Passivo     74.648.754        81.549.771 -8,46% 129,35%

Patrimônio Líquido 16.935.882-  31.960.571-     47,01% -29,35%

  Patrimônio Social e Capital Social 195.977 195.977 0,00% 0,34%

  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 35.482 36.657 -3,21% 0,06%

  Reservas de Capital 14.388 14.389 -0,01% 0,03%

  Ajuste de Avaliação Patrimonial 23.810 24.014 -0,85% 0,04%

 Reservas de Lucros 2.675 2.675 0,00% 0,00%

 Resultados Acumulados -17.208.214 -32.234.283 46,62% -29,82%

Total (Passivo + PL)     57.712.872        49.589.200 16,38% 100%

Fonte: Contas de Governo 2021  

Na análise vertical do Balanço Consolidado, observa-se que o Ativo Não Circulante 

corresponde a 74,38% do Ativo Total no exercício de 2021, constatando-se, nesse 
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grupo, acréscimo de R$ 579,08 milhões em relação ao exercício anterior. Tal variação 

decorre do aumento de R$ 2,04 bilhões no Ativo Realizável a Longo Prazo, no qual se 

insere a Dívida Ativa Tributária e Não Tributária do Município, que superou a 

diminuição de R$ 1,35 bilhão constatada no Imobilizado. 

Observa-se que, comparativamente ao exercício de 2020, o Passivo total diminuiu  

R$ 6,90 bilhões (8,46%), especialmente em função do decréscimo das Provisões a 

Longo Prazo (R$ 6,02 bilhões). Neste grupo, cabe destacar o impacto da redução do 

passivo atuarial do FUNPREVI, que passou de R$ 37,58 bilhões em 2020 para R$ 27,91 

bilhões em 2021, sendo as razões para tal variação abordadas no subitem 4.4. 

Ressalta-se, ainda, que 11,78% das obrigações totais do Município (R$ 8,79 bilhões 

de R$ 74,65 bilhões) vencem no presente exercício (Passivo Circulante). 

O Município apresentou um índice de liquidez imediata45 de 0,83 em 2021 (0,17 em 

2020), demonstrando que, não obstante a expressiva melhora em relação ao 

exercício anterior, as contas representativas de Caixa e Equivalentes de Caixa, na 

data-base de 31/12/2021, ainda não eram suficientes para honrar, em sua totalidade, 

os compromissos de curto prazo. 

O índice de liquidez corrente46 apresenta o indicador de 1,68 em 2021 (0,75 em 2020), 

demonstrando que os recursos disponíveis no Ativo Circulante, na data-base de 

31/12/2021, eram suficientes para honrar, em sua totalidade, os compromissos de 

curto prazo, bem como indicando uma significativa melhora em relação ao exercício 

anterior.  

O índice de liquidez geral47 apresenta um indicador de 0,56 em 2021 (0,39 em 2020), 

representando que os recursos disponíveis no Ativo Circulante e Ativo Realizável a 

Longo Prazo, na data-base de 31/12/2021, não eram suficientes para honrar, em sua 

totalidade, as exigibilidades representadas pelo Passivo Total.  

Os indicadores sinalizam um quadro de melhora significativa da posição financeira 

do Município em relação aos exercícios anteriores, especialmente em função do 

ingresso de receitas patrimoniais no montante de R$ 3,99 bilhões, proveniente da 

                                                        
45  Índice de Liquidez Imediata = Caixa e Equivalentes / Passivo Circulante   

46  Índice de Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante  

47 Índice de Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + 
Passivo Não Circulante) 
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participação do Município na concessão dos serviços de água e esgoto, decorrente do 

leilão promovido pelo governo do Estado do RJ.  

  

 

No grupo do Ativo Circulante são apresentados os ativos que atendam a qualquer um 

dos seguintes critérios:  

 espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido 

com o propósito de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo 

operacional da entidade; 

 o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; 

 espera-se que o ativo seja realizado até doze meses após a data das 

demonstrações contábeis; ou 

 o ativo seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso 

para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze 

meses após a data das demonstrações contábeis. 

O Ativo Circulante encontrava-se representado da seguinte forma.  

R$ mil

Ativo Circulante
Dez/2021 Dez/2020

Análise Vertical

Dez/2021

Caixa e Equivalente de Caixa 7.338.067 1.674.634 49,64%

Créditos a Curto Prazo 6.754.802 5.081.657 45,69%

 Clientes 10.332 9.681 0,07%

 Créditos Tributários a Receber 3.192.458 3.160.184 21,59%

 Dívida Ativa Tributária 319.413 248.484 2,16%

 Dívida Ativa Não Tributária 10.014 7.047 0,07%

 Créditos de Transferência a Receber 0 4.157 0,00%

 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 88.853 735 0,60%

 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo -4.225 -4.012 -0,03%

 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 3.137.957 1.655.381 21,23%

Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo 149.309 8.522 1,01%

Estoques 530.816 473.803 3,59%

Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 10.531 322 0,07%

Total   14.783.525        7.238.938 100%

Fonte: Contas de Governo 2021, Balancete - Relatório FCONR09304 e Mapa Consolidação - CGM  

Do valor registrado como Caixa e Equivalentes de Caixa (49,64% do Ativo 

Circulante), destacam-se as Aplicações Financeiras no montante de R$ 7,04 bilhões 

em 2021 e R$ 1,44 bilhão em 2020, havendo, portanto, comparativamente ao 
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exercício anterior, um acréscimo de R$ 5,60 bilhões, principalmente em função do 

ingresso de receitas patrimoniais no montante de R$ 3,99 bilhões, proveniente da 

participação do Município na concessão dos serviços de água e esgoto, decorrente do 

leilão promovido pelo governo do Estado do RJ. 

Conforme demonstrado nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da 

Administração Direta (subitem 4.3.2 da presente Prestação de Contas), em Créditos 

Tributários a Receber está registrado um montante de R$ 3,10 bilhões, relativo aos 

aos Créditos Tributários Não Previdenciários, assim discriminados: a) Imposto sobre 

a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU: R$ 1,56 bilhão; b) Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISS: R$ 1,50 bilhão; c) Imposto sobre a Transmissão 

de Bens Imóveis - ITBI: R$ 0,86 milhões e d) Contribuição para Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública – COSIP: 39,43 milhões.   

No grupo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, os montantes mais significativos 

correspondem aos valores a receber provenientes de multas de trânsito  

(R$ 1,42 bilhão), valores a receber do Estado do RJ em função de convênios 

celebrados e uso de bens imóveis (R$ 259,08 milhões) e transferências a receber do 

Fundo Nacional de Saúde – FNS (R$ 181,41 milhões). 

 

No grupo Ativo Não Circulante são apresentados o conjunto de bens e direitos 

realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis e todos os outros 

que não se enquadram no conceito do Ativo Circulante.  

O Ativo Não Circulante estava composto da seguinte forma: 
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R$ mil

Ativo não Circulante Dez/2021 Dez/2020 Análise Vertical

Dez/2021

 Realizável a Longo Prazo   26.980.548             24.940.919 62,84%

Créditos de Longo Prazo 26.952.975 24.447.243 62,78%

    Créditos Tributários a Receber 469.997 278.985 1,09%

    Dívida Ativa Tributária 55.764.932 51.821.454 129,90%

    Dívida Ativa Não Tributária 3.518.730 3.158.193 8,20%

    Empréstimos e Financiamentos Concedidos 40.584 39.950 0,09%

    (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo  Prazo -32.841.268 -30.851.339 -76,50%

Demais Créditos de Longo Prazo 27.573 493.676 0,06%

 Investimentos      1.218.130                 1.319.140 2,84%

Participações Permanentes 452.457 551.274 1,05%

    Participações Avaliadas Mét. de Equivalência Patrimonial 332.228 483.484 0,77%

    Participações Avaliadas pelo Método de Custo 86.849 33.716 0,20%

    Propriedades para Investimento 33.380 34.074 0,08%

Demais Investimentos Permanentes 765.673 767.866 1,79%

    Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS 765.671 767.864 1,78%

    Demais Investimentos Permanentes 2 2 0,01%

 Imobilizado   14.696.554             16.049.782 34,23%

Bens Móveis 722.122 778.841 1,68%

    Bens  Móveis 1.706.199 1.700.673 3,97%

    (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis -984.077 -921.832 -2,29%

Bens Imóveis 13.974.432 15.270.941 32,55%

    Bens Imóveis 14.562.082 15.808.773 33,92%

    (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis -586.331 -536.578 -1,37%

    (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis -1.319 -1.254 0,00%

 Intangível               34.115                         40.421 0,09%

 Softwares 33.596 39.888 0,08%

   Softwares 80.372 80.379 0,19%

    (-) Amortização Acumulada Softwares -46.776 -40.491 -0,11%

 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 519 533 0,01%

   Marcas, Direitos e Patentes 682 682 0,01%

    (-) Amortização Acumulada Marcas, Direitos e Patentes -163 -149 0,00%

Total   42.929.347             42.350.262 100%

Fonte: Contas de Governo 2021, Balancete - Relatório FCONR09304 e  Mapa Consolidação - CGM  

O valor mais significativo se refere aos Créditos de Longo Prazo, representando 

62,78% do Ativo Não Circulante.  

A maior parte dos Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo (R$ 32,82 bilhões) se 

refere aos créditos inscritos em Dívida Ativa. Considerando a Dívida Ativa Tributária 

e a Não Tributária evidenciadas tanto no Ativo Circulante como no Não Circulante, o 

saldo líquido da Dívida Ativa evidenciado no Balanço Patrimonial da Administração 

Direta corresponde a R$ 26,80 bilhões, equivalente a 46,43% do total do Ativo 

Consolidado do Município. 
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Pela sua representatividade, a Dívida Ativa será abordada com maior profundidade 

no subitem 3.4. 

No grupo Investimentos, cabe destacar o montante de R$ 323,45 milhões, referentes 

à participação societária nas estatais independentes CDURP, CMTC (Mobi-Rio) e 

Agência de Fomento S/A, bem como os imóveis de propriedade do FUNPREVI, no 

valor total de R$ 765,67 milhões, cuja abordagem mais detalhada consta no subitem 

4.4. 

O grupo Imobilizado apresentou redução de R$ 1,35 bilhão em relação ao exercício 

anterior, principalmente em função da baixa contábil procedida pela Fundação 

Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-Águas por retificação de 

valores escriturados em execução de obras e projetos e desapropriações, 

evidenciados em Bens Imóveis, no total de R$ 1,47 bilhão, conforme divulgado nas 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Fundação, constante da presente 

Prestação de Contas - subitem 5.4.2.  

 

No grupo do Passivo Circulante são apresentadas as obrigações conhecidas e 

estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos 

estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos 

primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze 

meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tem direito 

incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após 

a data do balanço.   

O Passivo Circulante estava composto da seguinte forma: 
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R$ mil

PASSIVO CIRCULANTE Dez/2021 Dez/2020
Análise Vertical

Dez/2021

 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias  e  Assistenciais  a   Pagar     2.192.241     2.933.523 24,94%

 Empréstimos e Financiamentos     1.325.034     1.366.813 15,07%

     Empréstimos a Curto Prazo - Interno 16.410          18.367          0,19%

     Financiamentos a Curto Prazo - Interno 889.867       954.956       10,12%

     Financiamentos a Curto Prazo - Externo 418.757       393.490       4,76%

 Fornecedores e Contas a Pagar     3.860.493     3.294.968 43,91%

 Obrigações Fiscais             39.747             27.872 0,45%

 Provisões a Curto Prazo          201.395          895.751 2,29%

     Provisão para Riscos Trabalhistas 51.284          27.406          0,58%

     Provisão para Riscos Fiscais 402                   23.183          0,00%

     Provisão para Riscos Cíveis 133.334       137.101       1,52%

     Outras Provisões 16.375          708.061       0,19%

 Demais Obrigações a  Curto Prazo     1.172.338     1.102.096 13,34%

Total 8.791.248  9.621.023  100%

Fonte: Contas de Governo 2021, Balancete - Relatório FCONR09304 e Mapa Consolidação - CGM  

Os valores mais significativos do grupo se referem aos Fornecedores e Contas a 

Pagar, representando 43,91% do saldo do grupo, e às Obrigações Trabalhistas, 

Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, representando 24,94%.  

No grupo Empréstimos e Financiamentos estão evidenciadas as parcelas a pagar no 

exercício de 2022, provenientes de operações de crédito e demais empréstimos 

contraídos pelo Município. 

No grupo Fornecedores e Contas a Pagar constam, além das despesas que tramitaram 

pela execução orçamentária, as incorridas e não inscritas em Restos a Pagar, 

conforme levantado no subitem 4.6.3, bem como Precatórios que venceram em 2021 

e não foram pagos (R$ 28,91 milhões) e aqueles com vencimento no exercício de 2022 

(R$ 342,65 milhões). 

Ainda no grupo Fornecedores e Contas a Pagar, consta o valor de R$ 62,29 milhões, 

referente à parcela a ser paga no exercício de 2022, decorrente do parcelamento dos 

restos a pagar inscritos até 31/12/2020, conforme disposto no art. 23 da Lei 

Complementar n.º 235/2021, ressaltando que os restos a pagar objeto do 

parcelamento foram cancelados, conforme autorizado pelo Decreto n.º 49.831/2021.  

Em Demais Obrigações, cabe destacar o montante de R$ 719,53 milhões, referente a 

depósitos judiciais, bem como depósitos não judiciais, incluindo cauções, no valor de 

R$ 185,89 milhões.  
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O grupo Passivo Não Circulante apresenta as obrigações exigíveis após doze meses 

da data das demonstrações contábeis e todos os outros que não se enquadram no 

conceito de Passivo Circulante.  

O Passivo Não Circulante estava composto da seguinte forma. 

R$ mil

Passivo não Circulante
Dez/2021 Dez/2020

Análise 

Vertical

Dez/2021

 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias  e  

Assistenciais  a Pagar 85.018 94.028 0,13%

 Empréstimos e Financiamentos 12.755.256 13.316.980 19,37%

     Empréstimos a Longo Prazo - Interno 221.583 202.530 0,34%

     Financiamentos a Longo Prazo - Interno 7.072.830 7.694.533 10,74%

     Financiamentos a Longo Prazo - Externo 5.460.843 5.419.917 8,29%

 Fornecedores e Contas a Pagar 592.777 67.595 0,90%

 Obrigações Fiscais 21.782 2.038 0,03%

 Provisões a Longo Prazo 50.716.911 56.733.515 77,01%

     Provisão para Riscos Trabalhistas 138.528 108.333 0,21%

     Provisões Matemáticas Previdenciárias  29.955.217 38.206.723 45,48%

     Provisão para Riscos Fiscais 61.367 32.454 0,09%

     Provisão para Riscos Cíveis 20.206.387 18.386.005 30,68%

     Outras Provisões 355.412 0 0,54%

 Demais Obrigações a  Longo Prazo 1.684.382 1.660.303 2,56%

 Resultado Diferido 1.380 54.289 0,00%

Total 65.857.506  71.928.748  100%

Fonte: Contas de Governo 2021, Balancete - Relatório FCONR09304 e Mapa Consolidação - CGM  

Constata-se que os valores mais expressivos se referem às Provisões a Longo Prazo, 

no montante de R$ 50,72 bilhões (77,01%) e aos Empréstimos e Financiamentos, no 

valor de R$ 12,76 bilhões (19,37%). 

Cabe ressaltar que, pela sua representatividade, a dívida municipal consolidada será 

abordada com maior profundidade no subitem 4.5. 

No grupo Empréstimos e Financiamentos estão evidenciadas as parcelas a pagar a 

partir do exercício de 2023, provenientes de operações de crédito e demais 

empréstimos contraídos pelo Município. 

No grupo Fornecedores e Contas a Pagar, consta o valor de R$ 560,64 milhões, 

referente às parcelas a serem pagas a partir do exercício de 2023, decorrentes do 

parcelamento dos restos a pagar inscritos até 31/12/2020, conforme disposto no art. 
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23 da Lei Complementar n.º 235/2021, ressaltando que os restos a pagar objeto do 

parcelamento foram cancelados, conforme autorizado pelo Decreto n.º 49.831/2021. 

As Provisões para Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis se referem a obrigações 

presentes, derivadas de eventos passados, cuja saída de recursos seja considerada 

provável, com prazo ou valor incerto, sendo seus valores registrados em função das 

informações prestadas pela PGM e pelos setores de assessoramento jurídico das 

entidades da administração indireta.  

As Provisões Matemáticas Previdenciárias, que representam 45,48% do total do 

Passivo não Circulante, apresentaram uma redução considerável em relação ao 

exercício anterior, em função da redução do passivo atuarial do FUNPREVI, que 

passou de R$ 37,58 bilhões em 2020 para R$ 27,91 bilhões em 2021, sendo as razões 

para tal variação abordadas no subitem 4.4.  

Em Outras Provisões (R$ 355 milhões) está registrado o total do desenquadramento 

do Município em face da Lei Complementar nº 151/2015, conforme explicitado nas 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta, constante 

da presente Prestação de Contas - subitem 4.3.14.  No curso da auditoria realizada 

pela CAD no último mês de março, a PGM informou que o processo judicial  

n.º 00581882-03.2017.8.19.001, ajuizado pelo Município em face do Banco do Brasil, 

tendo por objeto o retorno do enquadramento previsto na norma legal, está em fase 

de realização de perícia determinada pelo Juízo.   

No grupo Demais Obrigações, cabe destacar os valores referentes aos depósitos 

judiciais (R$ 1,38 bilhão) e administrativos (R$ 224,73 milhões). 

 

O Patrimônio Líquido decorre do valor do Ativo deduzido do valor do Passivo. Caso o 

valor do Passivo seja maior que o valor do Ativo o resultado é denominado de Passivo 

a Descoberto ou Patrimônio Líquido Negativo, como é o caso da situação apresentada 

no exercício de 2021, como detalhado a seguir:   
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R$ mil

Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto) Dez/2021 Dez/2020
Análise Vertical

Dez/2021

Patrimônio Social e Capital Social 195.977 195.977 -1,16%

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 35.482 36.657 -0,21%

Reservas 17.063 17.064 -0,10%

Ajuste de Avaliação Patrimonial 23.810 24.014 -0,14%

Resultados Acumulados -17.208.214 -32.234.283 101,61%

     Resultado do Exercício 17.053.781 -10.274.216 -100,70%

     Resultados de Exercícios Anteriores -32.433.708 -22.126.655 191,51%

     Ajustes de Exercícios Anteriores -1.828.287 166.588 10,80%

Total -16.935.882 -31.960.571 100%

Fonte: Contas de Governo 2021, Balancete - Relatório FCONR09304 e Mapa Resultado Exercício - CGM  

Cabe destacar o resultado patrimonial positivo do exercício, na ordem de R$ 17,05 

bilhões, especialmente pela geração das seguintes variações aumentativas:  reversão 

de Provisões Matemáticas Previdenciárias por conta da diminuição do passivo 

atuarial do FUNPREVI (R$ 8,25 bilhões); atualização de créditos inscritos em Dívida 

Ativa (R$ 6,00 bilhões); receita proveniente do leilão da CEDAE, promovido pelo 

Estado do RJ (R$ 3,99 bilhões); e reconhecimento de créditos decorrentes de multas 

administrativas (R$ 1,42 bilhão). 

Destaca-se ainda o registro de ajustes de exercícios anteriores pela baixa contábil 

procedida pela Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-

Águas, por retificação de valores escriturados em execução de obras e projetos e 

desapropriações, evidenciados no Ativo não Circulante – Imobilizado, no montante 

de R$ 1,47 bilhão. 

No que se refere à comparação com o exercício anterior, cabe destacar que, conforme 

definição trazida no MCASP, o grupo de Contas Resultados Acumulados deve 

evidenciar o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os 

superavit ou deficit acumulados da administração direta, autarquias, fundações e 

fundos. Tal grupo é composto, essencialmente, pelas contas contábeis 

representativas de Resultados de Exercícios Anteriores, Ajustes de Exercícios 

Anteriores (registro de mudanças de critério ou erros não relacionados a fatos 

ocorridos no exercício) e Resultado do Exercício.  

Assim, pode-se afirmar que, ao final do exercício, o saldo evidenciado no grupo 

Resultados Acumulados corresponderá à soma aritmética dos saldos daquelas 

contas, sendo certo também que o saldo do grupo Resultados Acumulados ao final de 

um exercício deverá corresponder ao saldo da conta Resultados de Exercícios 

Anteriores no exercício seguinte.  

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 56ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

  

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       57 

 

Conforme consta no quadro anterior, o grupo Resultados Acumulados apresentava 

saldo negativo de R$ 32,23 bilhões ao final do exercício de 2020, enquanto a conta 

Resultados de Exercícios Anteriores apresentou saldo negativo de R$ 32,43 bilhões 

ao final do exercício de 2021, resultando em uma divergência na ordem de R$ 199,42 

milhões. No curso da auditoria realizada pela CAD no último mês de março, a CGM 

informou que tal divergência se justifica em função: 

 Das eliminações em contas de ativo e passivo, efetuadas gerencialmente 

para fins de consolidação do Balanço Patrimonial do exercício de 2020, 

uma vez que tais eliminações têm como contrapartida as contas de 

Resultado de cada uma das entidades (administração direta e órgãos da 

administração indireta), no valor de R$ 204,23 milhões;  

 Da absorção de prejuízo acumulado com o saldo do adiantamento para 

futuro aumento de capital, por parte da CET-RIO, no valor de R$ 4,60 

milhões, autorizado em Assembleia Geral Extraordinária; e 

 Do abatimento realizado a título de Ajuste de Avaliação Patrimonial na 

COMLURB, no valor de R$ 203,96 mil. 

O Patrimônio Líquido do Município está assim distribuído entre os entes: 

R$ mil

Composição PL Dez/2021  Dez/2020

Administração Direta 13.827.929 6.061.506

FUNPREVI -29.652.410 -38.196.003 

FASS 33.243 30.280

Autarquias/Fundações 630.290 2.244.940

Empresas -1.774.933 -2.101.295 

Total -16.935.881 -31.960.571  

 Os subitens 4.4 e 4.5.1 tratam de forma mais detalhada aspectos relacionados ao 

FUNPREVI e à situação das empresas dependentes. 

 

O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes tem a função de 

apresentar o Balanço Patrimonial dentro da visão orçamentária trazida pelo artigo 

105 da Lei n.o 4.320/1964, sendo composto por:  

Ativo Financeiro: Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente 

de autorização orçamentária e os valores numerários. 
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Ativo Permanente: Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou 

alienação dependa de autorização legislativa. 

Passivo Financeiro: Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos 

exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço 

Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo 

financeiro os créditos empenhados a liquidar.  

Passivo Permanente: Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de 

autorização legislativa para amortização ou resgate. 

O referido quadro está assim representado: 

R$ mil

Ativos e Passivos Financeiros e 

Permanentes Dez/2021 Dez/2020

Análise 

Vertical

Dez/2021

 Ativo [I]         57.712.872         49.589.200 100,00%

 Ativo Financeiro             7.492.973             1.688.133 12,98%

 Ativo Permanente         50.219.899         47.901.067 87,02%

 Passivo [II]         74.648.754         81.549.771 100,00%

 Passivo Financeiro             3.106.294             3.814.653 4,16%

 Passivo Permanente         71.542.460         77.735.118 95,84%

Saldo Patrimonial [III] = [I - II] -16.935.882 -31.960.571

Fonte: Contas de Governo 2021  

Constata-se que 12,98% do total do Ativo do Município pode ser realizado 

independentemente de autorização orçamentária, sendo em sua maioria composto 

pelas contas do grupo Caixa e Equivalente de Caixa, enquanto 4,16% das obrigações 

evidenciadas no Passivo já transitou pela execução orçamentária, ou referem-se a 

valores pertencentes a terceiros (depósitos e consignações). 

 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público define Ativo Contingente como 

um ativo possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada 

apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão 

totalmente sob o controle da entidade. 

Nos termos do mesmo Manual, Passivo Contingente é: 
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 Uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência 

será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos 

futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade; ou 

 Uma obrigação presente resultante de eventos passados, mas que não é 

reconhecida porque: 

i. É improvável uma saída de recursos que incorporam benefícios 

econômicos ou potencial de serviços seja exigida para a extinção 

da obrigação; ou 

ii. Não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da 

obrigação.   

Em ambos os casos, não deve haver reconhecimento em contas patrimoniais, mas 

sim divulgação em Notas Explicativas. No caso dos Ativos Contingentes, tal 

divulgação deve ocorrer quando uma entrada de recursos for considerada provável. 

Para os Passivos Contingentes, a divulgação se aplica nos casos em que uma saída de 

recursos é considerada possível, sendo dispensada nos casos em que for considerada 

remota, cabendo ressaltar que as saídas consideradas prováveis devem ser 

reconhecidas em contas patrimoniais e evidenciadas no Balanço Patrimonial.  

Nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta, item 

5, consta divulgação de Ativos Contingentes no montante de R$ 900,58 milhões, 

referentes a ações judiciais de cobrança do Município contra terceiros com 

perspectiva provável de êxito, com base em informações fornecidas pela 

Procuradoria Geral do Município. No mesmo tópico, é informado que, na apuração 

dos Ativos Contingentes referentes ao exercício de 2021, foi identificada variação 

negativa referente à duplicidade de informação relativamente à ação judicial cautelar 

de depósito n.º 00331364-32.1993.8.19.00.01, PA n.º 11/001.082/1993 no valor de  

R$ 120,59 bilhões, constantes no saldo apurado em 31/12/2020, no montante de  

R$ 158,66 bilhões, tendo tal esclarecimento sido prestado à CGM através do OFÍCIO 

Nº PGM-OFI-2022/05275 de 05/04/2022. 

Nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas, item 4, consta 

divulgação de Passivos Contingentes na ordem de R$ 92,33 bilhões, decorrentes de 

ações que, conforme informado pela PGM e pelos setores jurídicos dos órgãos da 

administração indireta, apresentam possibilidade, ainda que não provável, de 

desembolsos futuros por parte do Município. Do montante informado,  

R$ 92,01 bilhões (99,65%) refere-se a ações de natureza cível. 
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 Balanço Orçamentário 

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria 

econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o 

exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência 

de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo 

de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o 

exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o 

saldo da dotação. 

Cabe ressaltar que, na elaboração do Balanço Orçamentário consolidado, não são 

consideradas as receitas e despesas intraorçamentárias. 

O Quadro Principal do demonstrativo apresenta um superavit orçamentário na 

ordem de R$ 4,66 bilhões, face a receitas arrecadadas na ordem de R$ 31,88 bilhões 

e despesas empenhadas no montante de R$ 27,22 bilhões: 

  

R$ mil

Previsão Previsão Receitas Saldo

Inicial Atualizada Realizadas

(a) (b) (c) (d) = (c) - (b)

Receitas Correntes 24.591.911 24.591.911 31.762.817 7.170.906 

    Impostos, taxas e Contrib. Melhoria 13.103.113 13.103.113 14.084.371 981.259

    Contribuições 1.499.063 1.499.063 1.397.720 -101.342 

    Patrimonial 263.259 263.259 4.541.543 4.278.283

    Industrial 4.043 4.043 1.839 -2.204 

    Serviços 97.648 97.648 89.580 -8.068 

    Transferências Correntes 8.900.121 8.900.121 11.003.022 2.102.901

    Outras Receitas Correntes 724.664 724.664 644.742 -79.922 

Receitas de Capital 509.062 509.062 120.277 -388.785 

    Operações de Crédito 261.980 261.980 16.581 -245.399 

    Alienação de Bens 92.651 92.651 32.743 -59.908 

    Amortização de Empréstimos 671 671 19 -652 

    Transferências de Capital 153.761 153.761 70.935 -82.826 

TOTAL RECEITAS 25.100.973 25.100.973 31.883.094 6.782.121

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
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R$ mil

Dotação Dotação Despesas Despesas Despesas Saldo não

Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas Utilizado

(e) (f) (g) (h) (i) (j) = (f) - (g)

Despesas Correntes 23.141.650 27.080.170 25.097.319 24.230.020 22.090.328 1.982.851 

    Pessoal e Encargos Sociais 15.730.609 16.261.409 15.534.499 15.496.208 14.319.626 726.910

    Juros e Encargos da Dívida 694.193 766.928 765.164 765.164 765.164 1.764

    Outras Despesas Correntes 6.716.848 10.051.833 8.797.657 7.968.649 7.005.538 1.254.176

Despesas de Capital 1.912.323 2.834.122 2.124.128 2.023.821 1.977.500 709.994 

    Investimentos 727.938 1.148.017 460.279 359.972 318.492 687.738

    Inversões Financeiras 10.745 152.725 141.809 141.809 136.968 10.915

    Amortização da Dívida 1.173.640 1.533.380 1.522.039 1.522.039 1.522.039 11.341

Reserva de Contingência 47.000 102.000 102.000 

TOTAL DESPESAS 25.100.973 30.016.291 27.221.447 26.253.841 24.067.827 2.794.845

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (c -g) 4.661.648

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

 

A arrecadação superou a previsão constante da LOA (Lei n.º 6.842/2020) em  

R$ 6,78 bilhões, enquanto as despesas empenhadas foram inferiores às fixadas em 

R$ 2,79 bilhões.  

Ressalte-se que o superavit orçamentário apresentado foi influenciado pelo ingresso 

de receitas patrimoniais, no montante de R$ 3,99 bilhões, proveniente da 

participação do Município na concessão dos serviços de água e esgoto, decorrente do 

leilão da CEDAE, promovido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Cumpre observar a execução de despesas por meio da utilização do superavit 

financeiro apurado em Balanço Patrimonial de 2020 no valor de R$ 404,28 milhões 

(excluídas as transações intraorçamentárias), com abertura de crédito suplementar, 

nos termos previstos no art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal  

n.º 4.320/196448, e no art. 112, inciso I, da Lei n.º 207/198049. Excluindo-se do cálculo 

                                                        

48 Lei Federal n.º 4.320/64 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis 

para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. 

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:                  

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;  

49 Lei n.º 207/80 

Art. 112 - Consideram-se recursos, para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não 

comprometidos 

I - o "superavit" financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 
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as despesas executadas com tais créditos, apura-se um resultado orçamentário 

consolidado superavitário na ordem de R$ 5,06 bilhões. 

Cabe ressaltar que o subitem 4.1 aborda de forma detalhada o comportamento das 

receitas arrecadadas e das despesas executadas no âmbito do Município no exercício 

de 2021. 

Os Quadros da Execução dos Restos a Pagar não Processados e Processados 

evidenciam que, no exercício de 2021, o Município pagou restos a pagar (excluídos os 

provenientes de despesas intraorçamentárias) na ordem de R$ 2,29 bilhões, tendo 

sido cancelado o montante de R$ 1,50 bilhão.  O saldo a pagar referente a despesas 

orçamentárias incorridas até o exercício de 2020 era, ao final do exercício de 2021, 

na ordem de R$ 477,38 milhões. 

Importa destacar a implementação, através do art. 23 da Lei Complementar  

n.º 235/2021, do parcelamento das obrigações inscritas em restos a pagar até 

31/12/2020, em dez parcelas anuais, não se aplicando tal possibilidade àquelas 

despesas elencadas no § 5.º do mesmo dispositivo. 

Com o objetivo de regulamentar tal mandamento, foi editado o Decreto  

n.º 49.831/2021, que dispôs que os valores inscritos em restos a pagar passíveis de 

parcelamento seriam cancelados até 31/12/2021, com o pagamento das parcelas se 

dando no 16.º dia útil do mês de julho, a partir do exercício de 2022. 

 Balanço Financeiro 

 O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias (por fonte de 

recursos), bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com 

os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do 

exercício seguinte, possibilitando assim a apuração do resultado financeiro do 

exercício. Cabe ressaltar que, uma vez que a presente demonstração tem como um 

dos objetivos evidenciar as disponibilidades financeiras ao final de cada exercício, 

são consideradas as transações intraorçamentárias ocorridas no período. 
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R$ mil

Receita Orçamentária 37.475.309 29.495.127 

    Fontes não vinculadas 22.281.984 16.392.360

    Fontes Vinculadas 15.193.325 13.102.767

Recebimentos extraorçamentários 11.427.681 10.886.318 

    Inscrição de RPN 1.074.911 2.152.875

    Inscrição de RPP 2.616.239 2.599.096

    Depósitos restituíveis e valores vinculados 7.440.409 5.730.853

    Outros recebimentos extraorçamentários 296.123 403.493

TOTAL INGRESSOS (I) 48.902.990 40.381.445 

Despesa Orçamentária 32.441.982 30.488.990 

    Fontes não vinculadas 11.628.411 11.310.568

    Fontes Vinculadas 20.813.572 19.178.422

Pagamentos extraorçamentários 10.467.635 9.247.727 

    RPN 697.528 382.178

    RPP 2.185.425 2.687.951

    Depósitos restituíveis e valores vinculados 7.524.957 6.037.918

    Outros pagamentos extraorçamentários 59.725 139.679

TOTAL DISPÊNDIOS (II) 42.909.618 39.736.717 

Saldo disponibilidades exercício anterior 1.892.599 

Saldo disponibilidades para o exercício seguinte 7.885.972 

Dez/2020

644.728

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

RESULTADO FINANCEIRO (I - II)

Dez/2021

5.993.373

 

O demonstrativo evidencia que, no exercício de 2021, os ingressos financeiros do 

Município montaram R$ 48,90 bilhões, sendo R$ 37,48 bilhões (76,63%) 

decorrentes de receitas orçamentárias (incluídas as operações intraorçamentárias), 

e R$ 11,43 bilhões (23,37%) provenientes de operações extraorçamentárias. Cabe 

ressaltar que, em função de as despesas orçamentárias serem computadas como 

dispêndio pelo seu montante empenhado, os valores inscritos em restos pagar 

processados e não processados no exercício são evidenciados como ingressos 

extraorçamentários. 

Já os dispêndios corresponderam a R$ 42,91 bilhões no exercício, sendo  

R$ 32,44 bilhões (75,61%) decorrentes do empenhamento de despesas 

orçamentárias (incluídas as operações intraorçamentárias), e R$ 10,47 bilhões 

(24,39%) decorrentes de operações extraorçamentárias, incluído o montante de  

R$ 2,88 bilhões referentes ao pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores.  
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Assim, o resultado financeiro do exercício correspondeu a R$ 5,99 bilhões, fazendo 

com que as disponibilidades financeiras passassem de R$ 1,89 bilhão em 2020 para 

R$ 7,89 bilhões em 2021, cabendo ressaltar a influência do ingresso de receitas 

patrimoniais, no montante de R$ 3,99 bilhões, proveniente da participação do 

Município na concessão dos serviços de água e esgoto, decorrente do leilão da 

CEDAE, promovido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro.     

 Dívida Ativa  

Conforme apontado no subitem a seguir, o valor líquido (deduzido o Ajuste para 

Perdas) do estoque dos créditos inscritos em dívida ativa correspondia, em 

31/12/2021, a 46,43% do Ativo Consolidado do Município, razão pela qual se mostra 

oportuna uma análise mais detalhada acerca da composição e da variação de tais 

direitos. 

 

Dívida Ativa Tributária são os créditos de propriedade da Fazenda Pública, 

provenientes de obrigação legal relativa a tributos e respectivos valores adicionais, 

tais como multas e juros. Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da 

Fazenda Pública, tais como os oriundos de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, 

foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de 

serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem como os 

créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de 

hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras 

obrigações legais (Lei n.º 4.320/1964, art. 39, § 2º). 

O estoque da Dívida Ativa do Município integra o Balanço Patrimonial da 

Administração Direta e está evidenciado no montante de R$ 59,62 bilhões, sendo  

R$ 56,09 bilhões referentes à Dívida Ativa Tributária e R$ 3,53 bilhões à Dívida Ativa 

Não Tributária. 
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R$ mil

31/12/2021 Ano Anterior

Dívida Ativa Tributária 56.088.552 52.073.581

   Circulante 320.778 249.812

    Não Circulante 55.767.774 51.823.769

Dívida Ativa não Tributária 3.529.520 3.165.377

   Circulante 10.145 7.074

    Não Circulante 3.519.375 3.158.303

Total da Dívida Ativa 59.618.072 55.238.958

    (-) Ajuste Perdas do Longo Prazo -32.822.129 -30.832.201

Total Líquido 26.795.943 24.406.757

Fonte: Contas de Governo 2021  

Os parcelamentos apresentados no Balanço Patrimonial da Administração Direta, 

com previsão de recebimento em 2022, foram contabilizados com os seguintes 

montantes: R$ 320,78 milhões para a Dívida Ativa Tributária e R$ 10,14 milhões para 

a Dívida Não Tributária. 

Entretanto, auditoria realizada pela CAD no último mês de março constatou uma 

divergência de R$ 19,52 milhões entre os valores evidenciados no Ativo Circulante e 

o montante parcelado com recebimento previsto para 2022, constante do sistema da 

PGM, podendo-se afirmar que a evidenciação correta de tal valor seria no Ativo não 

Circulante, cabendo ressaltar que, além da pouca materialidade do valor envolvido 

(0,03% do total da Dívida Ativa), não se trata de distorção no total do Ativo, mas de 

evidenciação incorreta entre os seus grupos (Circulante e Não Circulante).   

O Ajuste de Perdas da Dívida Ativa reduziu o Ativo Não Circulante no valor de  

R$ 32,82 bilhões, resultando em uma Dívida Ativa Líquida, após o acerto, no 

montante de R$ 26,80 bilhões. 

 

As variações ocorridas no exercício, conforme informações contábeis, estão 

demonstradas a seguir. 
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R$ mil

    Natureza 31/12/2020
Inscrição Ajustes de 

Inscrição

Atualização 

Monetária
Juros

Receita 

Arrecadada 

(PGM) 

Ajustes

(CGM)

Baixa por 

Cancelamento/

Alteração

Total 31/12/2021
Balanço (Adm 

Direta)

ISS 25.187.311 648.217 -817.487 3.062.303 8.225 -135.786 0 -551.917 2.213.555 27.400.866 27.400.866

IPTU 24.859.824 1.141.635 52.607 2.425.443 28.881 -673.914 0 -1.315.641 1.659.012 26.518.836 26.518.836

IVVC 317.324 0 0 3.996 10 -701 0 -38.503 -35.198 282.126 282.126

TAXAS 521.889 1.018 -71 46.390 502 -6.397 0 -781 40.660 562.549 562.549

ITBI 1.187.232 47.097 -26.756 127.068 199 -6.125 0 -4.540 136.943 1.324.176 1.324.176

NÃO TRIBUTÁRIO 3.165.377 122.336 -1.374 334.750 1.371 -26.133 0 -66.807 364.143 3.529.520 3.529.520

TOTAL 55.238.958 1.960.303 -793.081 5.999.949 39.189 -849.056 0 -1.978.190 4.379.115 59.618.072 59.618.072

Fonte: CGM/Relatório Contábil PGM

    Mutações no Exercício - 2021

 

As mutações ocorridas no saldo do estoque da Dívida Ativa resultaram em um 

acréscimo total de R$ 4,38 bilhões no exercício, cabendo destacar o ISS e o IPTU, 

cujos aumentos corresponderam a R$ 2,21 bilhões e R$ 1,66 bilhão, respectivamente. 

 

Em relação à composição do saldo da Dívida Ativa, constata-se no gráfico a seguir a 

participação quase igualitária, em 31/12/2021, das duas principais espécies 

tributárias, respondendo o ISS com 45,96% do total, seguido pelo IPTU com 44,48%; 

juntas, estas espécies tributárias representaram 90,44% dos créditos.  

44,86% 46,69% 46,12% 45,60% 45,96%

45,93% 44,26% 45,45% 45,00% 44,48%

9,20% 9,05% 8,43% 9,40% 9,56%
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ISS IPTU Outros  
 

A seguir, a evolução gráfica do saldo total da Dívida Ativa no período 2017-2021, em 

valores reais, atualizados pelo IPCA-E. 
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A comparação apenas dos exercícios de 2020 e 2021 revela um decréscimo de 2,26% 

no estoque da dívida ativa. 

 

No Balanço Patrimonial Consolidado do Município, os valores inscritos em Dívida 

Ativa que tenham como sujeito passivo órgãos e entidades integrantes da 

Administração Direta ou Indireta Municipal devem ser excluídos/eliminados do 

grupo da Dívida Ativa, uma vez que se trata de crédito do Município contra o próprio 

Município. A estrutura do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) 

foi elaborada de forma a identificar as contas, segregando os valores gerados a partir 

de transações que serão incluídas na consolidação e as que serão excluídas (saldos de 

transações inter e intragovernamentais). 

No Balanço Patrimonial Consolidado de 2021, foi excluído o valor de R$ 4,98 milhões 

relativo às transações intragovernamentais da Dívida Ativa. No entanto, em 

auditoria realizada no último mês de março, a CAD constatou, apenas com relação ao 

IPTU, a existência de créditos inscritos em Dívida Ativa, relacionados a imóveis de 

titularidade do próprio Município, no montante de R$ 121,16 milhões. A falta de 

exclusão de tais valores do Balanço Consolidado resulta em uma superavaliação do 

Ativo do Município. 
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 R$ mil 

Quantidade Valor

CDAs Inscrito

1266 MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 55.549                               

2 Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - Riotur 45.303                               

2126 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO RIOURBE 19.648                               

423 Companhia Municipal de Limpeza Urbana - Comlurb 391                                        

18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 260                                        

1 Companhia de Engenharia de Tráfego do Município do Rio de Janeiro - CET-Rio 6                                               

3.836 Totais                               121.156 

Fonte: PGM 

Débitos da Administração Direta e Indireta Municipal em 31/12/2021

Contribuinte

 

A correta estrutura cadastral do MRJ possui papel fundamental na identificação das 

transações intragovernamentais relacionadas ao IPTU, razão pela qual esta Corte 

emitiu a Recomendação R.2 no Parecer Prévio referente ao exercício de 2020, a fim 

de que a PGM, em conjunto com a Subsecretaria de Patrimônio da Secretaria 

Municipal de Fazenda, procedesse aos ajustes no Sistema da Dívida Ativa, 

especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de que todas as Certidões de Dívida 

Ativa que tenham como sujeito passivo Órgãos e Entidades integrantes da 

Administração Direta ou Indireta possam ser identificadas, e seu montante 

informado à Controladoria Geral do Município, para que não constem no Balanço 

Consolidado.  

No curso da auditoria realizada em março último, a CAD constatou que, embora 

tenha existido algum avanço na alteração do cadastro do IPTU e no sistema da PGM 

em relação ao exercício anterior, ainda persistem os problemas na base cadastral que 

impedem a correta apuração das dívidas do IPTU relacionadas aos imóveis de 

propriedade do próprio Município. 

Sendo assim, sugere-se a reiteração da Recomendação R2, constante do Parecer 

Prévio referente ao exercício de 2020.   

 

O comportamento da receita arrecadada da Dívida Ativa, nos últimos cinco anos, 

reflete a seguinte situação (valores atualizados pelo IPCA-E médio). 
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R$ mil 

Exercício
Previsão

[A]

Variação 

Exercício 

Anterior

Arrecadação

[B]

Desempenho

[C] = [B]/[A]

Variação 

Exercício 

Anterior

2017 977.274                 3,24% 796.072                   81,46% -25,38%

2018 1.698.204            73,77% 712.214                   41,94% -10,53%

2019 1.460.509            -14,00% 842.829                   57,71% 18,34%

2020 1.667.008            14,14% 785.820                   47,14% -6,76%

2021 614.881                 -63,11% 869.288                   141,38% 10,62%

Fonte: CGM - Valores Atualizados pelo IPCA-E médio (Base 2021)

Obs.:  A arrecadação inclui o Principal da Dívida Ativa, Multas e Juros.  
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Observa-se que em 2021 a arrecadação alcançou o montante de R$ 869,29 milhões, 

ultrapassando em 41,38% a previsão orçamentária (R$ 614,88 milhões), o que 

representou uma diferença considerável em relação ao exercício anterior, quando o 

desempenho atingiu 47,14% do previsto. Já o acréscimo real da arrecadação foi de 

1o,62% em relação ao exercício de 2020. 

Importante ressaltar que a estimativa de arrecadação para o exercício de 2021 foi 

63,11% menor em relação a 2020, principalmente em função da não inclusão, na LOA, 

de previsão de receitas decorrentes de securitização de créditos inscritos em dívida 

ativa, cujo montante previsto em 2020 foi na ordem de R$ 800 milhões, sem 

nenhuma realização. 

O quadro a seguir compara, nos últimos 5 (cinco) exercícios, o Índice de Arrecadação, 

composto pela divisão da Receita Arrecadada pelo total do Saldo da Dívida, ambos 

considerados pelos seus valores nominais. O índice do exercício de 2021 representa 

um importante acréscimo se comparado com o exercício anterior, ficando abaixo 

apenas do verificado em 2017, na presente comparação. 
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 R$ mil 

Especificação 2017 2018 2019 2020 2021

 Receita Total 665.082 616.731 756.664 727.847 869.288

 Saldo da Dívida 44.776.739 49.336.820 52.358.370 55.238.958 59.618.072

Índice de Arrecadação 1,49% 1,25% 1,45% 1,32% 1,46%

 Fonte: CGM (Valores nominais).  

Ressalta-se que, de acordo com dados fornecidos pela PGM em auditoria realizada 

pela CAD no último mês de março, a receita decorrente dos programas de 

parcelamento voluntário de dívidas alcançou, em 2021, o montante de  

R$ 159,40 milhões (18,34% da arrecadação total). Desse total, os programas Concilia 

Rio (Leis nºs 5.854/2015, 6.156/2017, 6.365/2018, 6.640/2019 e 6.740/2020) 

responderam por R$ 147,21 milhões (16,93% da arrecadação total); por sua vez, o 

total de adesões efetuadas em 2021 dentro do programa “Resolve Rio”, nos termos 

da Resolução PGM nº 1.052/2021, alcançou o valor de R$ 7,12 milhões; já os outros 

programas (PPI – Lei n.o 5.546/2012 e Retomada do PPI – Lei n.o 5.854/2015) 

contribuíram com o montante de R$ 5,06 milhões.  

 

 

 

O quadro a seguir apresenta, em valores corrigidos pelo IPCA-E, o comportamento 

das arrecadações por via judicial e amigável nos últimos 5 anos. Foram excluídos os 

valores que compõem o chamado “Lixão”, que se referem a pagamentos que, por 

motivos operacionais do sistema da Dívida Ativa, não podem ser imediatamente 

relacionados a uma Certidão, antes que se defina tratar-se de cobrança amigável ou 

judicial. Posteriormente, a Procuradoria da Dívida Ativa - PDA adota as medidas para 

fins de identificação. Igualmente, foram excluídas as conversões de depósito, tendo 

em vista que os valores referentes aos exercícios anteriores não continham tal 

informação.   

Arrecadação Judicial x Amigável   R$ mil  Constantes

Anos Amigável % Total Judicial % Total Total

2017 283.220              36,08% 501.831              63,92% 785.051              

2018 297.651              41,78% 414.762              58,22% 712.413              

2019 319.748              40,43% 471.051              59,57% 790.799              

2020 271.005              39,36% 417.470              60,64% 688.474              

2021 360.327              55,24% 292.008              44,76% 652.335              

Fonte: PGM/PDA

* Não inclui os valores pagos e não apropriados e as conversões de depósitos

* Valores Atualizados pelo IPCA-E      
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O comportamento no exercício de 2021 revela uma prevalência da arrecadação 

amigável, invertendo a tendência de maior arrecadação judicial observada nos anos 

anteriores. Ressalta-se que, dos R$ 360,33 milhões proveniente da arrecadação 

amigável, R$ 55,65 milhões (15,44%) decorreram de protestos extrajudiciais. 

 

O quadro a seguir apresenta os valores inscritos em Dívida Ativa relativos a ISS e IPTU 

no período de 2017 a 2021. Cabe ressaltar que foram considerados os valores efetivos 

das inscrições extraídos do sistema da Dívida Ativa da PGM. 

R$ mil

Exercício IPTU ISS IPTU + ISS

2017 735.494 471.140 1.206.634

2018 984.557 1.253.978 2.238.535

2019 1.290.712 196.904 1.487.616

2020 1.470.154 1.022.106 2.492.260

2021 1.141.635 648.217 1.789.852

Valores atualizados pelo IPCA-E

Valor Inscrito em Dívida Ativa

 

Destaca-se um decréscimo de 22,35% na inscrição do IPTU, assim como uma 

diminuição de 36,58% na inscrição do ISS, quando comparadas com o exercício 

anterior.  

 

O quadro a seguir apresenta a composição dos valores referentes às baixas da Dívida 

Ativa. 

Exercício
Cancelamentos

(A)

Pagamentos

 (B)

Total

(C) = (A) + (B)

%

(D) = (A) / (C)

2017 4.880.793 771.613 5.652.406 86,35%

2018 981.556 686.904 1.668.460 58,83%

2019 1.419.577 882.845 2.302.422 61,66%

2020 3.453.122 844.598 4.297.720 80,35%

2021 1.978.190 849.056 2.827.246 69,97%

Valores atualizados pelo IPCA-E

Baixas da Dívida Ativa R$ mil 

 

Conforme se observa, os cancelamentos efetuados durante o exercício de 2021 

representaram 69,97% das baixas da Dívida Ativa. 

Com relação aos cancelamentos, cabe ressaltar que, nos Pareceres Prévios referentes 

aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, esta Corte fez reiteradas recomendações para que 
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a PGM, órgão responsável pela cobrança  dos créditos inscritos em Dívida Ativa, 

adotasse medidas visando ao maior controle dos prazos prescricionais de tais 

créditos e maior agilidade nas providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a 

fim de serem minimizados os riscos de cancelamentos decretados no curso das 

execuções fiscais. 

No Parecer Prévio referente ao exercício de 2019, a prescrição de créditos inscritos 

em dívida ativa foi um dos motivos ensejadores da emissão de parecer prévio 

contrário à aprovação, tendo constado ainda determinação, no sentido de que a PGM, 

na qualidade de órgão responsável pela cobrança dos créditos inscritos em Dívida 

Ativa, adotasse medidas visando à maior agilidade nas providências necessárias 

junto ao Poder Judiciário, a fim de que fossem minimizadas as perdas provenientes 

da prescrição de tais créditos. 

Também no Parecer Prévio referente ao exercício de 2020, tal constatação se 

constituiu em um dos motivos ensejadores da emissão de parecer prévio contrário, 

nos seguintes termos: 

Considerando que, no exercício de 2020, o montante de cancelamentos de 
créditos da dívida ativa em decorrência de prescrição totalizou R$ 269,42 
milhões, e que o saldo atualizado das certidões não ajuizadas, com data de 
prazo prescricional até 31/12/2020, representa um montante de R$ 11,65 
bilhões, dos quais R$ 1,63 bilhão estão com exigibilidade suspensa, mesmo 
sendo orientado, nos Pareceres Prévios referentes aos exercícios de 2016, 
2017, 2018 e 2019, sobre a necessidade de adoção de medidas visando maior 
controle dos prazos prescricionais de tais créditos e maior agilidade nas 
providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de minimizar os 
riscos de cancelamentos decretados no curso das execuções fiscais. 

Adicionalmente, foi emitida a determinação D.15, para que a PGM, na qualidade de 

órgão responsável pela cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa, adotasse 

medidas visando ao maior controle dos prazos prescricionais de tais créditos e à 

maior agilidade nas providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de 

minimizar os riscos de cancelamentos decretados no curso das execuções fiscais. 

Em auditoria realizada em março do corrente ano, a CAD constatou que, no exercício 

de 2021, o montante de cancelamentos de créditos em decorrência de prescrição 

totalizou R$ 184,80 milhões (R$ 269,42 milhões em 2020). Já o saldo atualizado das 

certidões não ajuizadas, com data de prazo prescricional até 31/12/2021, representa 

um montante de R$ 10 bilhões (R$ 11,65 bilhões em 2020), dos quais R$ 1,90 bilhão 

com exigibilidade suspensa. 

Embora se constate uma redução dos cancelamentos por prescrição (31,41%) e dos 

créditos não ajuizados com data de prazo prescricional até o fim do exercício 
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(14,16%) em relação ao exercício anterior, sugere-se, não desconsiderando as razões 

e ações expostas por meio do Ofício PG/GAB n.º 02/2022 (item 6 – D15), que seja 

recomendado à PGM que continue envidando esforços visando ao maior controle dos 

prazos prescricionais dos créditos inscritos em dívida ativa e à maior agilidade nas 

providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de que sejam minimizados 

os riscos de cancelamentos decretados no curso das execuções fiscais. 

 

Em auditoria realizada no último mês de março, a CAD apurou junto à PGM a relação 

dos 15 maiores devedores do IPTU (por inscrição imobiliária) e da Dívida Avulsa (ISS) 

do Município, considerando as certidões ajuizadas e não ajuizadas, conforme a 

seguir. 

ISS - MAIORES DEVEDORES - 2021  R$ mil 

Quantidade Valor

CDAs Inscrito

4 JOCKEY CLUB BRASILEIRO 1.236.972                                        

36 AIS - Associação para Investimento Social 1.123.625                                        

5 Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - Infraero 709.279                                             

4 CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB 663.221                                             

3 EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA 533.301                                             

5 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO 435.005                                             

94 BANCO DO BRASIL S/A 411.743                                             

5 SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO. 380.786                                             

1 OI Movel S A 348.401                                             

29 Banco Itaú S/A 343.600                                             

1 TIM CELULAR SA 340.519                                             

18 MASSA FALIDA DE DBA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA 339.607                                             

14 Caixa Econômica Federal - CEF 293.043                                             

2 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 274.345                                             

2 INTERUNION CAPITALIZACAO S.A 252.457                                             

223 Totais                                           7.685.903 

Contribuinte

 

IPTU - MAIORES DEVEDORES-2021  R$ mil 

Imóvel Quantidade Valor

Inscrição CDAs Inscrito

8525669 32 ABILIO SOARES DE SOUSA 3.826.472                                    

5856711 20 ABILIO SOARES DE SOUSA 3.279.074                                    

8194359 24 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM 121.137                                         

3091493 15 Fundação Getúlio Vargas - FGV 113.767                                         

1206192 24 MESBLA S/A 111.680                                         

4530341 14 JOCKEY CLUB BRASILEIRO 110.262                                         

80005085 22 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO METRO EM LIQUID 107.209                                         

80005077 23 CIA.DO M R JANEIRO-METRO 105.622                                         

1095652 14 HOTEIS OTHON SA 91.038                                             

12070314 9 Companhia Brasileira de Distribuição 87.273                                             

80005325 18 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO METRO EM LIQUID 86.860                                             

4488722 14 EFFICIENT LIGHTING PRODUCTS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMPADAS 83.615                                             

30086516 11 CARREFOUR C INDUSTRIA LTDA 77.423                                             

19229749 25 ANTONIO SALVADOR  ESPOLIO 75.530                                             

29610854 15 SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA 69.415                                             

280 Totais 8.346.378

Fonte: PGM 

Contribuinte

 

A análise das listagens apresentadas indica que os 15 maiores devedores de IPTU e de 

ISS, considerando a soma de CDAs ajuizadas e não ajuizadas, perfazem um total de  
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R$ 16,03 bilhões, sendo R$ 7,68 bilhões referentes ao ISS e R$ 8,35 bilhões referentes 

ao IPTU. Tal valor corresponde a 26,89% do montante de R$ 56,62 bilhões 

evidenciados como Dívida Ativa no Balanço Patrimonial da Administração Direta. 

Durante a mesma auditoria, a PGM informou que a regularidade dos lançamentos de 

IPTU e taxas (verificação de superposição de inscrições imobiliárias) encontra-se 

sob análise em processos administrativos no Município.  

 Auditorias Realizadas 

Em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização – PAF, aprovado para o exercício de 

2022 em sessão ordinária de 02/02/2022, por meio do Processo n.º 40/100.141/2022, 

esta Coordenadoria realizou auditorias sobre os seguintes objetos que, em função do 

objetivo e escopo definidos, poderiam resultar em evidências de distorções capazes 

de fundamentar a opinião acerca das demonstrações contábeis do Município 

referentes ao exercício de 2021: 

 Gestão Orçamentária e Fiscal; 

 Gestão Patrimonial; 

 FUNDEB, Limites Constitucionais para a Educação e observância do 

cumprimento da Lei n.º 12.858/2013; 

 Fundo Municipal de Saúde, Limites Constitucionais para a Saúde e 

observância do cumprimento da Lei n.º 12.858/2013; 

 FUNPREVI; 

 Endividamento; e 

 Dívida Ativa e Precatórios. 

Os trabalhos desenvolvidos permitiram a constatação dos seguintes achados 

materialmente relevantes:   

 

Esta Corte emitiu, no Parecer Prévio referente ao exercício de 2020, a determinação 

D.9, no sentido de que a CGM fizesse constar, nas próximas prestações de contas, a 

composição detalhada dos valores registrados a título de Créditos Tributários a 

Receber (Ativo Circulante) ao final de cada exercício, contemplando, por tributo, a 

competência dos créditos, o montante dos créditos parcelados, bem como 
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informando se há relação dos mesmos com programas de parcelamento promovidos 

pelo Município.  

Cabe ressaltar que, no Processo n.º 40/101.370/2021 (monitoramento do 

cumprimento das determinações exaradas no Parecer Prévio das Contas de Governo 

de 2020), consta o Ofício CGM n.º 106, de 01/02/2022, no qual a Jurisdicionada 

informa que foi solicitado à SMFP o detalhamento das informações para divulgação 

em Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis na Prestação de Contas de 2021. 

Em que pese as informações prestadas pela CGM, foi verificado que os dados 

referentes a tais créditos, que somam R$3,10 bilhões, foram divulgados (pág. 398 da 

presente Prestação de Contas) tal como na Prestação de Contas referente ao exercício 

de 2020, ou seja, sem o detalhamento determinado por esta Corte. 

Ademais, a falta de informações detalhadas acerca da efetiva composição de tal conta 

contábil, tanto no que se refere à necessária divulgação em Notas Explicativas, 

quanto no âmbito da auditoria realizada pela CAD, impede a detecção de eventuais 

distorções nos valores evidenciados no Balanço Patrimonial Consolidado, cabendo 

ressaltar que tal montante (R$ 3,10 bilhões) corresponde a parcela significativa do 

Ativo Circulante (20,98%), ainda que, quando considerado o Ativo Total do 

Município, a proporção corresponda a uma grandeza bem inferior (5,37%). 

 

A Portaria STN n.º 548, de 24/09/2015, que dispõe sobre os prazos limites de adoção 

dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, tendo 

como objetivo a consolidação do Balanço do Setor Público Nacional sob a mesma base 

conceitual, aprovou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis 

Patrimoniais - PIPCP, seguindo as regras descritas no Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público. 

Assim, o procedimento referente ao reconhecimento, mensuração e evidenciação 

dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos 

previdenciários) deveria ter sido implementado a partir de 01/01/2021, com reflexo 

nas demonstrações contábeis objeto da presente Prestação de Contas, na qual consta 

informação de que os mesmos não foram iniciados no âmbito do Município do Rio de 

Janeiro.  
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No âmbito da auditoria que teve por objeto a gestão patrimonial, a CGM informou, 

em resposta ao questionamento da equipe, que a automação do procedimento a que 

se refere o item do PIPCP consta no planejamento no novo sistema contábil da PCRJ 

(agora denominado SIAFIC CARIOCA) e que, em função de atrasos no projeto, o 

planejamento foi revisto. 

Cabe ressaltar que o Decreto n.º 10.540/2020 dispõe, no inciso XII do art. 2.º, que a 

não observância do padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de 

Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, previsto no 

art. 48, § 1.º, III, da LRF, sujeitará o ente à aplicação da penalidade de que trata o 

inciso I do § 3.º do art. 23, também da LRF, qual seja, a proibição do recebimento de 

transferências voluntárias. 

Assim, considerando que as disposições do Decreto n.º 10.540/2020 deverão ser 

observadas pelos entes federativos a partir de 01/01/2023 (art. 18), sugere-se alertar 

ao Poder Executivo quanto ao referido prazo, bem como quanto à possibilidade de 

proibição do recebimento de transferências voluntárias em caso do não 

cumprimento do mesmo.      

O órgão de controle interno informou ainda estar em tratativas com a Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP para implementação, durante o 

exercício de 2022, de rotina de contabilização manual dos créditos oriundos de 

receitas tributárias e de contribuições de forma consolidada por cada tributo. 

Já no âmbito da auditoria que teve por objeto a gestão orçamentária e fiscal, a SMFP 

informou, com relação ao IPTU, que o montante do tributo lançado em 2021 

correspondeu a R$ 5,17 bilhões, tendo sido constatada uma inadimplência na ordem 

de 24,38%. 

Conclui-se assim que, considerando apenas o IPTU, caso o procedimento previsto no 

PIPCP estivesse implementado, o Ativo Circulante do Município evidenciaria, ao final 

do exercício de 2021, o montante aproximado de R$ 1,26 bilhão (24,38% de R$ 5,17 

bilhões) referente a créditos tributários a receber lançados no exercício e não 

arrecadados. Pode-se afirmar assim que os efeitos da presente distorção 

correspondem, ao menos (uma vez que considera apenas o IPTU), a 8,52% do Ativo 

Circulante (R$ 14,78 bilhões) e 2,18% do Ativo Total do Município (R$ 57,71 bilhões).    

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 76ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

  

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       77 

 

 Opinião Conclusiva – Com ressalva 

Nos termos dispostos na Resolução Atricon n.º 01/2021 (itens 39.1 e 39.3), a obtenção 

de evidências de distorções materialmente relevantes ensejará a emissão de opinião 

sobre os balanços gerais na modalidade adversa ou com ressalva, a depender dos 

efeitos das mesmas sobre as demonstrações contábeis, que podem ser classificados 

como generalizados ou não generalizados. Assim, a obtenção de evidências de 

distorções materialmente relevantes e de efeitos generalizados ensejará a emissão 

de opinião adversa, enquanto a obtenção de evidências de distorções materialmente 

relevantes e de efeitos não generalizados ensejará a emissão de opinião com 

ressalva. 

Da mesma forma, a mencionada Resolução dispõe que, em caso de não obtenção de 

evidência de auditoria adequada e suficiente sobre itens específicos, deverá ser 

emitida opinião com ressalva caso os possíveis efeitos de distorções não detectadas 

sobre as demonstrações financeiras possam ser materialmente relevantes, mas não 

generalizados; caso os possíveis efeitos de distorções não detectadas possam ser 

materialmente relevantes e generalizados , caberá abstenção de opinião sobre os 

balanços gerais apresentados. 

A Norma Brasileira de Contabilidade de Auditoria Independente de Informação 

Contábil Histórica – NBC TA 705, de 17/06/2016, que versa sobre as Modificações na 

Opinião do Auditor Independente, define que os efeitos das distorções serão 

considerados generalizados se: 

 não estiverem restritos aos elementos, contas ou itens específicos das 

demonstrações contábeis;  

 estando restritos, representem ou possam representar parcela substancial das 

demonstrações contábeis; ou  

 em relação às divulgações, sejam fundamentais para o entendimento das 

demonstrações contábeis pelos usuários. 

Nesse sentido, cabem as seguintes ponderações: 

Os possíveis efeitos das distorções não detectadas em face da impossibilidade de 

obtenção de evidências de auditoria abordada no subitem 3.5.1, embora possam ser 

materialmente relevantes, uma vez que o montante envolvido (R$ 3,10 bilhões) 

corresponde a 20,98% do Ativo Circulante, não teriam efeitos generalizados, uma 

vez que:  
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 Estariam restritos ao Ativo evidenciado no Balanço Patrimonial Consolidado; 

 Não representariam parcela substancial das demonstrações contábeis (5,37% 

do Ativo Total); e 

 Não prejudicariam o entendimento das demonstrações contábeis pelo 

usuário, no seu conjunto.  

Os efeitos da distorção abordada no subitem 3.5.1, embora sejam materialmente 

relevantes, uma vez que o montante mínimo envolvido (R$ 1,26 bilhão) corresponde 

a 8,52% do Ativo Circulante, não teriam efeitos generalizados, uma vez que:  

 Estariam restritos ao Ativo evidenciado no Balanço Patrimonial Consolidado; 

 Não representariam parcela substancial das demonstrações contábeis (2,18% 

do Ativo Total); e 

 Não prejudicariam o entendimento das demonstrações contábeis pelo 

usuário, no seu conjunto. 

Assim, esta Coordenadoria opina no sentido de que as demonstrações contábeis 

apresentadas na presente Prestação de Contas representam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e orçamentária do 

Município no exercício de 2021, exceto pelas seguintes RESSALVAS: 

I. Impossibilidade de obtenção de evidências de auditoria adequadas e 

suficientes sobre a conta Créditos Tributários a Receber, integrante do Ativo 

Circulante, cujo saldo ao final do exercício de 2021 correspondia a R$ 3,10 

bilhões (20,98% do Ativo Circulante do Município); e 

II. Distorção de, ao menos, R$ 1,26 bilhão na conta Créditos Tributários a Receber 

(8,52% do Ativo Circulante do Município), face à não implementação do 

procedimento de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos 

oriundos de receitas tributárias e de contribuições, conforme disposto na 

Portaria STN n.º 548/2015. 
   

Em face das distorções apresentadas, sugere-se a emissão das seguintes 

Determinações: 
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Destinatário Controladoria Geral do Município – CGM 

Determinação 

DT1 

Que conste, nas próximas Prestações de Contas, a composição 
detalhada dos valores registrados a título de Créditos Tributários a 
Receber (Ativo Circulante) ao final de cada exercício, contemplando, 
por tributo, a competência dos créditos, o montante dos créditos 
parcelados, bem como informando se há relação dos mesmos com 
programas de parcelamento promovidos pelo Município. 

Achado/Referência 
Ausência de detalhamento da composição do saldo de R$ 3,10 bilhões, 
referente à conta créditos tributários a receber no Ativo Circulante. 
(subitem 3.5.1) 

Motivação MCASP, Parte V, item 4.3. 

Determinação 

DT2 

Que sejam adotadas providências para a imediata implementação do 
procedimento de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições, conforme 
consta na Portaria STN n.º 548/2015. 

Achado/Referência 
Não implementação do procedimento de reconhecimento, 
mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas 
tributárias e de contribuições (subitem 3.5.2). 

Motivação Portaria STN n.º 548/2015 

 

Ademais, sugere-se Alerta e Recomendações em função do que consta nos subitens 

3.5.2 e 3.4, respectivamente: 

 

 

Destinatário Gabinete do Prefeito 

Alerta 

A1 

A não observância do prazo estipulado no art. 18 do Decreto n.º 
10.540/2020 para implementação do Sistema Único e Integrado de 
Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC 
(01/01/2023) sujeitará o Município à proibição de recebimento de 
transferências voluntárias. 

Achado/Referência Necessidade de implantação do SIAFIC até 01/01/2023 (subitem 3.5.2). 

Motivação 
Decreto n.º 10.540/2020, art. 2.º, inciso XII e art. 18 
LRF, art. 23, § 3.º, inciso I    
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   Destinatários 
Procuradoria Geral do Município – PGM 

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP 

Recomendação 

R1 

Que a Procuradoria Geral do Município, em conjunto com a 
Superintendência Executiva de Patrimônio Imobiliário, da Secretaria 
Municipal de Fazenda e Planejamento, proceda aos ajustes no Sistema 
da Dívida Ativa, especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de que 
todas as Certidões de Dívida Ativa, que tenham como sujeito passivo 
Órgãos e Entidades integrantes da Administração Direta ou Indireta, 
possam ser identificadas, e seu montante informado à Controladoria 
Geral do Município, a fim de que não constem do Balanço Consolidado. 

Achado/Referência 
Evidenciação indevida, no Balanço Patrimonial Consolidado, de 
créditos intragovernamentais  (subitem 3.4.4). 

Motivação Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). 

Destinatário Procuradoria Geral do Município – PGM 

Recomendação 

R2 

Que a PGM, na qualidade de órgão responsável pela cobrança dos 
créditos inscritos em Dívida Ativa, envide esforços visando ao maior 
controle dos prazos prescricionais de tais créditos e à maior agilidade 
nas providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de que 
sejam minimizados os riscos de cancelamentos decretados no curso 
das execuções fiscais. 

Achado/Referência 
Cancelamento de créditos inscritos em dívida ativa e não ajuizamento 
de ações em decorrência de prescrição (subitens 3.4.6.3). 

Motivação 
Necessidade de mais eficiência administrativa na cobrança de créditos 
inscritos em dívida ativa e possível incremento da arrecadação. 
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4 Execução Orçamentária, Financeira e Fiscal 

 Gestão Orçamentária 

 

A Lei Orçamentária Anual de 2021 (Lei n.o 6.842, de 29/12/2020) estimou as receitas 

e fixou as despesas em R$ 31.267.639.344,00. 

 

Durante o exercício de 2021, foram abertos créditos adicionais no montante de  

R$ 22,18 bilhões e efetuados cancelamentos no valor de R$ 18,07 bilhões, obtendo-

se uma despesa autorizada final de R$ 35,38 bilhões, conforme quadro apresentado 

a seguir: 

R$ mil

Créditos Adicionais 2021 %

Orçamento Inicial Aprovado      31.267.639 100%

+ Créditos Adicionais      22.179.527 

(-) Cancelamentos -18.068.851 

Total da Despesa Fixada 35.378.315   113,15%

Fonte: Contas de Governo 2021  

As incorporações ao Orçamento 2021 somaram R$ 4,11 bilhões, o equivalente a 

13,15% do inicialmente aprovado, provenientes dos seguintes recursos. 
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R$ mil

Acréscimos ao Orçamento (art. 112 da Lei nº 207/80) 2021

 Inciso I - Superavit Financeiro          547.984 

Fonte de Recursos 308 - Convênios Realizados - Ex. Anteriores 154.860       

Fonte de Recursos 396 - Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento - Ex. Anteriores 150.405       

Fonte de Recursos 343 - Honorários Advocatícios - Ex. Anteriores 74.975          

Fonte de Recursos 305 - Doações - Ex. Anteriores 28.604          

Fonte de Recursos 342 - FUNDEB - Ex. Anteriores 28.519          

Fonte de Recursos 313 - Outras - Ex. Anteriores 19.670          

Fonte de Recursos 346 - Contrapartida - Regularização de Obras - Ex. Anteriores 19.129          

Demais Fontes de Recursos 71.822          

 Inciso II - Excesso de Arrecadação     3.109.226 

Fonte de Recursos 100 - Ordinários não Vinculados 1.031.078  

Fonte de Recursos 142 - FUNDEB 888.148       

Fonte de Recursos 194 - Transferência do Fundo Nacional de Saúde - Custeio 302.794       

Fonte de Recursos 196 - Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento 293.204       

Fonte de Recursos 141 - Royalties do Petróleo 260.513       

Fonte de Recursos 181 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 167.475       

Fonte de Recursos 150 - COSIP 100.621       

Demais Fontes de Recursos 65.393          

 Inciso V - Rec. c/ Destin. Específica não Previstos na LOA ou de Forma Insuficiente          453.466 

Fonte de Recursos 188 - Recursos SUS destinados ao Enfrentamento da COVID - 19 - Custeio 246.354       

Fonte de Recursos 199 - FECMRJ 90.000          

Fonte de Recursos 194 - Transferência do Fundo Nacional de Saúde - Custeio 57.985          

Fonte de Recursos 113 - Outras 25.076          

Fonte de Recursos 197 - Transferência da CMRJ para Educação e Saúde 11.000          

Demais Fontes de Recursos 23.051          

Total 4.110.676  

Fonte: SMFP/SUPOR - Auditoria CAD
 

Verifica-se que a incorporação de superavit financeiro apurado em Balanço 

Patrimonial do exercício anterior representa 13,33% do total dos acréscimos ao 

Orçamento de 2021, somando R$ 547,98 milhões, sendo R$ 154,86 milhões ocorridos 

na Fonte de Recursos 308 – Convênios Realizados e R$ 150,40 milhões na Fonte de 

Recursos 396 – Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento. 

Também foram incorporados R$ 3,11 bilhões provenientes de excesso de 

arrecadação, o equivalente a 75,64% do total de acréscimos ao Orçamento 2021, 

oriundos principalmente das Fontes de Recursos 100 – Ordinários Não Vinculados 

(R$ 1,03 bilhão), 142 – FUNDEB (R$ 888,15 milhões), 194 – Transferências do Fundo 

Nacional de Saúde – Custeio (R$ 302,79 milhões) e 196 – Transferências do Fundo 

Estadual de Saúde – Cofinanciamento (R$ 293,20 milhões). Constata-se, ainda, a 

incorporação de R$ 453,47 milhões (11,03% do total adicionado) relativos a recursos 

recebidos com destinação específica e que não estavam previstos na Lei 

Orçamentária ou que foram previstos de forma insuficiente. Desses, destacam-se 

R$ 246,35 milhões provenientes da Fonte de Recursos 188 – Recursos SUS 

destinados ao Enfrentamento da Covid-19 – Custeio e R$ 90,00 milhões relativos à 

Fonte de Recursos 199 –FECMRJ. 
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Os créditos adicionais abertos tiveram as seguintes fundamentações previstas na Lei 

Orçamentária50: 

                                                        
50 Lei n.o 6.842/2020: 

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de 
estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta, 
Indireta ou Fundacional, instituída pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela 
presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das 
categorias de programação, necessários à adequação, de acordo com o inciso III do art. 8º da Lei  
nº 6.763, de 14 de agosto de 2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021. 

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de trinta por cento 
do total da despesa fixada nesta Lei, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, 
criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação, elementos de despesa e subtítulos, 
com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as 
prescrições constitucionais e os termos da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 43, 
§ 1º, incisos I, II e III, e §§ 2º, 3º e 4º. 

§ 1º Inclui-se na autorização contida no caput a reprodução de ação já existente, em outra categoria de 
programação. 

§ 2º Excluem-se da base de cálculo e do limite autorizado no caput deste artigo os valores 
correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas financiadas com operações de crédito 
contratadas e a contratar. 

Art. 9º O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a 
atender: 
I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante 
a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo; 
II - pagamentos de despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da 
dívida; 
III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios; 
IV - insuficiências de dotações consignadas às Funções Educação, Saúde, Assistência Social e 
Previdência Social, inclusive aquelas previstas nos demais incisos deste artigo, observadas as normas 
de aplicação de cada um; 
V - incorporações de saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de 2020 e o excesso de arrecadação 
em bases constantes, inclusive de recursos vinculados de Fundos Especiais e do Fundo Nacional de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB, e das transferências constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde - SUS, quando se 
configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei; 
VI - remanejamentos de dotações alocadas ao mesmo Grupo de Natureza da Despesa e Modalidade de 
Aplicação por projeto, atividade ou operação especial de modo que não alterem a Lei Orçamentária 
Anual. 
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar proveniente de superávit 
financeiro logo após o encerramento do Balanço Patrimonial da Administração Direta, referente ao 
exercício de 2020. 
Art. 11. O Poder Legislativo e o Tribunal de Contas do Município ficam autorizados a realizar aberturas 
de créditos suplementares, eventualmente necessários, durante o transcurso do exercício financeiro 
mediante remanejamento de suas próprias dotações e incorporação de seus recursos vinculados. 

Parágrafo único. Os créditos suplementares citados no caput deste artigo serão abertos por atos 
próprios dos Presidentes do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Município. 
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R$ mil

Créditos Adicionais Abertos 2021

Art. 7º         8.978.465 

Art. 8º         1.412.420 

Art. 9º (extra limite)      11.771.449 

Art. 11                  17.192 

Total 22.179.527   

 Fundamentação Lei n.º 6.842/2020: 

Fonte: Contas de Governo 2021  

O art. 8o da Lei n.o 6.842/2020 estabeleceu para o Poder Executivo o limite máximo 

de 30% do total da despesa fixada para transposição, remanejamento ou 

transferências de recursos. O § 2o do mesmo artigo exclui da base de cálculo e do 

limite autorizado os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e as 

despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.  

O art. 9o elenca as despesas cujos créditos suplementares abertos não estarão sujeitos 

ao limite fixado.  

O Município do Rio de Janeiro cumpriu o previsto na LOA, uma vez que os créditos 

abertos, sujeitos ao limite, corresponderam a 4,85% do total da despesa fixada. 

R$ mil

Limite para Abertura de Créditos Adicionais 2021

 Dotação Inicial Global [A]    31.267.639 

 Exclusões da Base de Cálculo [B]        2.129.813 

Amortização da Dívida 1.173.640     

Encargos da Dívida 694.193          

Operações de Crédito Contratadas 261.980          

Operações de Crédito a Contratar -                       

 Dotação Inicial na Base de Cálculo [C]=[A-B]    29.137.826 

Créditos Adicionais Abertos Sujeitos ao Limite [D] 1.412.420     

Percentual atingido [E]=[D/C] 4,85%

Limite Estabelecido na Lei Orçamentária 30,00%

Fonte: Contas de Governo 2021 e FINCON  

 

Os valores publicados no Balanço Orçamentário (Anexo 1 do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária) demonstram o seguinte desempenho do Município no 

exercício de 2021: 
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Exercício 2021 R$ mil

Prevista Arrecadada Desemp. %

[A] [B] [B-A] [B/A]

Corrente 30.758.577 37.355.032 6.596.455 121,45%

Capital 509.062 120.277 -388.785 23,63%

 Total 31.267.639 37.475.309 6.207.670 119,85%

Fixada Executada Desemp. %

[C] [D] [C-D] [D/C]

Corrente 32.768.772 30.642.528 2.126.244 93,51%

Capital 2.507.543 1.799.454 708.089 71,76%

Res. Contingência 102.000 0 102.000 0,00%

 Total 35.378.315 32.441.982 2.936.332 91,70%

5.033.327

Fonte: Contas de Governo 2021

Receita

Despesa

Resultado Orçamentário [B-D]

 

Em relação à receita, o valor arrecadado foi 19,85% (R$ 6,21 bilhões) superior ao 

montante previsto, apresentando um desempenho superior ao obtido no exercício 

anterior, quando se verificou uma insuficiência de arrecadação de 10,13%.  

A despesa realizada correspondeu a 91,70% da dotação final do exercício de 2021, 

demonstrando uma execução superior ao ano de 2020, cujo índice apurado 

correspondeu a 87,79%.  

O resultado da diferença entre a receita arrecadada e a despesa executada no exercício 

de 2021 foi um superavit na execução orçamentária na ordem de R$ 5,03 bilhões. 

Cumpre observar que, diante do previsto no art. 43, § 1.º, inciso I, da Lei Federal  

n.o 4.320/1964 51 , e no inciso I, do art. 112, da Lei n.o 207/1980 52 , o resultado 

orçamentário de R$ 5,03 bilhões foi influenciado pela utilização do superavit 

financeiro apurado em Balanço Patrimonial de 2020 no valor de R$ 471,73 milhões, 

conforme demonstrado na tabela e gráfico a seguir, que englobam também os quatro 

exercícios anteriores.  

                                                        

51 Lei Federal n.º 4.320/64: 

   Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.  

   § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:  

   I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;   

52 Lei n.º 207/80: 

   Art. 112 - Consideram-se recursos, para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não 
comprometidos: 

   I - o "superavit" financeiro  apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;   
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R$ mil

2017 2018 2019 2020 2021

Deficit / Superavit  da Execução Orçamentária [A] -1.427.814 -168.880 -1.249.256 -993.863 5.033.327

Execução com Recursos de Superavit Financ. Ex. Anteriores [B] 290.078 329.096 451.106 213.132 471.733

Resultado [A+B] -1.137.736 160.216 -798.150 -780.731 5.505.059

Fonte: Contas de Governo 2021 - Balanço Orçamentário  

-1.138

160

-798 -781

5.505

-1.200

0

1.200

2.400

3.600

4.800

6.000

2017 2018 2019 2020 2021
M

il
h

õ
e

s

Evolução Resultado Orçamentário Real

 

Diferentemente do ocorrido nos anos anteriores, obteve-se um resultado 

superavitário real de R$ 5,51 bilhões, decorrente, notadamente, do impacto positivo 

do resultado orçamentário das fontes dos recursos ordinários não vinculados do 

Tesouro, conforme evidenciado na tabela a seguir. 

R$ mil

Recursos Ordinários Não Vinculados 2021

 Receitas Realizadas [A] 21.989.833

 Despesas Empenhadas [B] 17.344.947

100 - Ordinários não Vinculados 10.154.020

101 - Ordinários não Vinculados - Contrapartida de Operações de Crédito 0

102 - Ordinarios não Vinculados - Contrapartida de Convênios 234

117 - Ordinários não Vinculados - Rec. Impostos e Transf. Impostos - Educação 1.688.846

119 - Ordinários não Vinculados - Rec. Impostos e Transf. Impostos - Saúde 1.966.850

163 - Ordin não Vinc - Contribuicao Previdenciária Suplementar - Educação 1.335.730

164 - Ordin não Vinc - Contribuição Previdenciária Suplementar - Saúde 65.986

165 - Ordin não Vinc - Contribuição Previdenciáaria Suplementar 589.672

168 - Ordinários não Vinculados - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor 148.623

170 - Ordin não Vinc - Contribuição Previdenciária Patronal 494.169

172 - Ordin não Vinc - Contribuição Previdenciária Patronal - Educação 641.931

173 - Ordin não Vinc - Contribuição Previdenciária Patronal - Saúde 258.886

Resultado Orçamentário [A-B] 4.644.886

Fonte: FINCON  

Ressalte-se que o superavit orçamentário apurado nas fontes de recursos ordinários 

não vinculados do Tesouro foi influenciado pelo ingresso de receitas patrimoniais, 

no montante de R$ 3,99 bilhões, proveniente da participação do Município na 

concessão dos serviços de água e esgoto, decorrente do leilão da CEDAE, promovido 

pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. 
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Destaca-se, ainda, o superavit na execução orçamentária das seguintes fontes de 

recursos: 

 141 – Royalties: R$ 193,62 milhões 

 214 – Fundo Especial de Previdência do Mun. Rio de Janeiro: R$ 169,54 

milhões; 

 107 – Salário Educação: R$ 96,64 milhões; 

 208 – Convênios – administração indireta: R$ 63,85 milhões 

 109 – Multas por Infração à Legislação de Trânsito: R$ 55,29 milhões; 

 200 - Receita Própria de Autarquias, Fundações e Empresas: R$ 54,73 

milhões. 

 

A Lei Orçamentária estimou as receitas correntes em R$ 30,76 bilhões e as receitas 

de capital em R$ 509,06 milhões para o exercício de 2021, como expõe o quadro a 

seguir com o detalhamento da arrecadação por categoria econômica e origem. 

R$ mil

Receita Previsão Arrecadação Desempenho

 Receitas Correntes 30.758.577 37.355.032 121,45%

Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria 13.119.110 14.085.243 107,36%

Receita de Contribuições 5.414.585 5.237.184 96,72%

Receita Patrimonial 327.510 4.590.263 1401,56%

Receita Industrial 10.112 4.350 43,02%

Receita de Serviços 325.171 254.283 78,20%

Transferências Correntes 10.490.089 12.185.067 116,16%

Outras Receitas Correntes 1.072.001 998.642 93,16%

 Receitas de Capital 509.062 120.277 23,63%

Operações de Crédito 261.980 16.581 6,33%

Alienação de Bens 92.651 32.743 35,34%

Amortização de Empréstimos 671 19 2,84%

Transferências de Capital 153.761 70.935 46,13%

Outras Receitas de Capital 0 0 -

Total 31.267.639 37.475.309 119,85%

Fonte: FINCON  

Observa-se que o total das receitas arrecadadas em 2021 somou R$ 37,48 bilhões. Sob 

a ótica das categorias econômicas, a arrecadação das Receitas Correntes (R$ 37,36 

bilhões) superou em 21,45% os R$ 30,76 bilhões previstos. Já a realização das 

Receitas de Capital (R$ 120,28 milhões) correspondeu a 23,63% do montante 

previsto de R$ 509,06 milhões. 
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Quanto às Receitas Correntes, constata-se que a arrecadação das receitas de 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, Patrimonial e Transferências 

Correntes superou a estimativa contida na LOA, cabendo destacar os seguintes 

desempenhos: 

 receita tributária com ISS, cujos ingressos, no montante de R$ 6,72 bilhões, 

ficaram R$ 483,53 milhões acima da estimativa contida na LOA; 

 receita de impostos com ITBI, cuja arrecadação no ano ficou 45,69% acima 

da estimativa contida na LOA, apresentando um excesso de arrecadação, em 

valores absolutos, de R$ 378,60 milhões;  

 receita patrimonial de exploração de recursos naturais, no montante de 

R$ 3,99 bilhões, decorrente da outorga de concessão dos serviços públicos 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário da CEDAE em função do 

leilão promovido pelo Estado do RJ, sem que houvesse previsão de ingresso 

de tais recursos na LOA; 

 transferências de recursos do FUNDEB, cuja arrecadação de R$ 3,54 bilhões 

superou em 31,31% a estimativa contida na LOA, o que representa R$ 843,14 

milhões em valores absolutos; 

 cota-parte do ICMS, líquida das deduções para formação do FUNDEB, cuja 

transferência ficou R$ 230,93 milhões acima dos R$ 2,15 bilhões estimados 

na LOA; e 

 transferências de recursos do SUS, somando R$ 2,62 bilhões, que 

superaram em 30,73% a estimativa contida na LOA, gerando um excesso de 

arrecadação na ordem de R$ 616,13 milhões. 

Em sentido oposto, ressalta-se que as receitas de contribuições previdenciárias, que 

somaram R$ 4,60 bilhões no ano, representaram 96,54% dos R$ 4,77 bilhões 

previstos na LOA, apresentando uma quebra de receita de R$ 165,11 milhões. 

Já o baixo desempenho das Receitas de Capital foi ocasionado principalmente pelos 

seguintes fatores:  

 receita de convênios celebrados com a União no montante  de R$ 34,10 

milhões, cuja estimativa de recebimento era de R$ 151,85 milhões, ou seja, 

não houve a transferência de 77,54% desses recursos (R$ 117,75 milhões); 

 não realização de novas liberações da operação de crédito referente ao BRT 

– Corredor Transbrasil, estimadas na LOA em R$ 117,28 milhões; 

 não concretização do montante de R$ 68,44 milhões, previstos na rubrica 

Outras Operações de Crédito – Mercado Interno; e 
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 alienação de bens imóveis do FUNPREVI, cujos ingressos somaram 

R$  18,54 milhões, ao passo que a estimativa contida na LOA era de R$ 70 

milhões. 

 

A seguir, são apresentados os maiores valores arrecadados pelo Município em 2021. 

R$ mil

Receita Arrecadação %

ISS 6.718.649 17,93%

IPTU 4.112.499 10,97%

 Exploração de Recursos Naturais 3.991.506 10,65%

FUNDEB 3.536.031 9,44%

SUS 2.621.069 6,99%

Contribuição Previdenciária 2.476.458 6,61%

ICMS líquido 2.380.138 6,35%

Contribuição Suplementar 2.124.469 5,67%

IRRF 1.401.934 3,74%

ITBI 1.207.240 3,22%

Convênios Correntes 1.189.660 3,17%

Royalties 761.972 2,03%

IPVA líquido 663.772 1,77%

Taxas 643.216 1,72%

FPM líquido 396.544 1,06%

COSIP 392.112 1,05%

Salário-Educação 381.839 1,02%

Receitas Imobiliárias 317.909 0,85%

Receita de Serviços 254.283 0,68%

FASS 244.144 0,65%

Valores Mobiliários Direta 234.358 0,63%

Multas 220.399 0,59%

Demais 1.205.106 3,22%

Total 37.475.309 100,00%

Fonte: FINCON  

Salienta-se que entre as maiores receitas evidenciadas no quadro, encontram-se os 

principais tributos municipais – ISS e IPTU, além das transferências de recursos do 

FUNDEB e da cota-parte do ICMS. 

Destacam-se, ainda:  

 receita patrimonial de exploração de recursos naturais, no montante de 

R$ 3,99 bilhões, proveniente da participação do Município na concessão 

dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 

decorrente do leilão da CEDAE, promovido pelo governo do Estado do RJ; 
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 transferências de recursos do SUS, na ordem de R$ 2,62 bilhões, dentre os 

quais R$ 550,59 milhões do governo estadual para cofinanciamento da 

gestão dos Hospitais Albert Schweitzer e Rocha Faria, e R$ 242,31 milhões 

relativos a transferências do Fundo Nacional de Saúde- FNS para 

enfretamento da pandemia da Covid-19;  

 receita de contribuição previdenciária do servidor e patronal, totalizando  

R$ 2,48 bilhões;  

 receita da contribuição previdenciária suplementar, instituída pela Lei  

n.o 5.300/2011, no montante de R$ 2,12 bilhões;  

 receita tributária com IRRF, somando R$ 1,40 bilhão, e com o ITBI, no valor 

de R$ 1,21 bilhão;  

 transferências de convênios correntes, no montante de R$ 1,19 bilhão,  

notadamente as receitas intraorçamentárias da Riosaúde relativas aos 

convênios de gestão de unidades de saúde e para contratação de recursos 

humanos (R$ 1,18 bilhão); e 

 transferências de royalties do petróleo, no montante de R$ 761,97 milhões.  

 

Neste subitem, será efetuada uma análise da evolução da receita do Município do Rio 

de Janeiro nos últimos exercícios.  

Para tanto, foram considerados os valores de 2021 fixos, atualizando os dos anos 

anteriores com base no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) 

médio do período. No entanto, diante da vigência, a partir de 2018, da nova estrutura 

de codificação das naturezas de receita, editada pela Portaria Interministerial 

STN/SOF n.o 5, de 27/08/2015, foi necessário adequar os valores dos exercícios 

anteriores à nova estrutura, a fim de tornar os dados passíveis de comparação e 

análise.  

Os gráficos a seguir demonstram a evolução das receitas corrente e de capital do 

Município no período de 2017 a 2021: 
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As Receitas Correntes retomaram a trajetória de crescimento acima da inflação, 

apresentando um incremento de 18,54% no ano de 2021, enquanto que, no 

acumulado dos últimos 5 anos, observa-se crescimento de 32,91% em termos reais. 

As Receitas de Capital apresentam, por sua vez, comportamento irregular ao longo 

dos anos. Destaca-se a arrecadação dessa categoria econômica no ano de 2017, em 

função de novas liberações de financiamentos e de alienação de bens imóveis do 

FUNPREVI, e a contínua redução dos ingressos nos exercícios seguintes. Em 2021, a 

arrecadação das receitas de capital foi 63,79% inferior ao exercício anterior. 

 

No exercício de 2021, a arrecadação de impostos (IRRF, IPTU, ITBI, ISS e IVVC) e 

taxas apresentou crescimento de 5,95% em relação ao exercício anterior, descontada 

a inflação média do período, retornando a um patamar próximo ao de 2019, antes da 

pandemia da Covid-19. 

No período de 2017/2021, essa origem de receita cresceu 10,07% em termos reais.  

R$ mil

Impostos, Taxas

e Contrib. Melhoria
2017 2018 2019 2020 2021

 Impostos 12.151.096 12.612.156 13.571.867 12.681.278 13.442.027

ISS 6.513.790 6.651.312 6.958.399 6.360.257 6.718.649

IPTU 3.503.098 3.757.474 4.241.177 3.917.641 4.112.499

IRRF 1.345.758 1.347.211 1.467.038 1.471.097 1.401.934

ITBI 788.384 855.992 905.197 932.228 1.207.240

IVVC 67 167 55 57 1.705

 Taxas 645.652 691.742 708.947 613.009 643.216

Total 12.796.748 13.303.899 14.280.814 13.294.287 14.085.243

Fonte: Contas de Governo 2021 e Cálculos SGCE/CAD  

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 91ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       92 

 

 

3,96%

7,34%

-6,91%

5,95%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2018 2019 2020 2021

Taxa de Crescimento Real dos Impostos, Taxas e 
Contribuições de Melhoria (2018-2021)

 
A seguir, são analisados, com mais detalhes, os principais impostos arrecadados pelo 

Município.  

 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS  

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) foi a maior fonte de 

arrecadação do Município do Rio de Janeiro, representando 17,93% do total realizado 

em 2021. Em relação à receita tributária total, os R$ 6,72 bilhões arrecadados 

equivalem a 47,70%, evidenciando um recuo na sua participação, dado que em 2020 

a relação era de 47,84%.  

Quanto ao desempenho da arrecadação, observa-se que o montante realizado 

superou em 7,75% os R$ 6,24 bilhões estimados na LOA 2021, gerando um excesso 

de arrecadação na ordem de R$ 483,53 milhões em valores absolutos.  

Com relação ao exercício anterior, constata-se um incremento na arrecadação de 

5,63%, descontada a inflação média do período, recuperando, em parte, o recuo 

observado em 2020, em função da crise econômica desencadeada pela pandemia da 

Covid-19. No acumulado do período 2017/2021, observa-se um incremento da 

arrecadação de ISS na ordem de 3,15% em termos reais. 
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Cabe ressaltar que o comportamento da arrecadação do ISS é substancialmente 

impactado pelo desempenho econômico do país. Após leve crescimento da atividade 

econômica nos anos de 2017 a 2019 (1,32% no ano de 2017, 1,78% em 2018 e 1,22% 

em 2019), o Produto Interno Bruto – PIB brasileiro recuou 3,88% no ano de 2020, 

tendo em vista os efeitos adversos da pandemia da Covid-19. Já em 2021, foi 

registrado um crescimento do PIB de 4,62% em relação ao ano anterior, superando 

as perdas do período. Considerando apenas o setor de atividade Serviços, o 

crescimento foi de 4,72% no ano53.  

Já a taxa de desocupação (desemprego) do Estado do Rio de Janeiro, apurada pelo 

IBGE por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), foi 

de 14,2%54  no 4º trimestre de 2021, bem inferior aos 19,6% apurados no último 

trimestre de 2020.  

Segundo informações obtidas junto à SMFP em auditoria realizada pela CAD no 

último mês de março, ao longo de 2021 foram promovidas ações de fiscalização das 

atividades de registros públicos, cartorários e notariais, franquias, análises clínicas 

e administração de planos de saúde, bem como foram empreendidos esforços no 

desenvolvimento do Projeto SOFIA - Solução de Fiscalização baseada em Inteligência 

Artificial, objetivando auxiliar os programas de fiscalização com a utilização de 

novas ferramentas de análise de dados. Ainda segundo a Secretaria, a Coordenadoria 

do ISS atuou como órgão técnico de apoio à realização de conciliações e transações 

tributárias. 

                                                        
53  Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-
nacionais-
trimestrais.html?=&t=resultados&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=pib
#evolucao-taxa 

54 Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/home/pnadct/brasil 
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O quadro a seguir apresenta as 10 principais atividades geradoras de receita de ISS no 

exercício de 2021, comparando a arrecadação obtida no ano com as ocorridas no 

período de 2017 a 2020 em valores reais. 

R$ mil

DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021

Planos de Saúde 453.578 460.257 542.859 480.653 395.610

Perfuração de Poços de Petróleo 174.209 127.890 139.943 153.792 196.897

Banco Múltiplo com Carteira Comercial 194.882 304.119 199.596 197.805 188.278

Provimento de Acesso e Informações junto a Internet 13.174 35.361 48.582 68.838 178.836

Consultoria Técnica 68.900 82.646 107.041 102.828 152.177

Processamento de Dados 362.715 200.519 240.925 171.830 145.587

Transporte por Tubulações ou Dutos no Amb  Municipal 128.182 114.023 103.293 120.156 119.460

Clinica e Assistência Médica sem Internação 67.035 68.297 85.359 75.165 98.636

Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários 67.133 76.266 83.836 95.006 95.529

Assessoria Administrativa 24.454 51.450 68.510 66.840 91.170

TOTAL 1.554.261 1.520.830 1.619.944 1.532.913 1.662.180

Fonte: SMFP/Coordenadoria do ISS e Cálculos CAD  

No período de 2017 a 2021, destaca-se o expressivo acréscimo real na arrecadação de 

ISS vinculado às atividades de Provimento de Acesso e Informações junto a Internet 

(cujo incremento em relação a 2020 foi de 159,79%), Consultoria Técnica e 

Assessoria Administrativa.  

 Imposto predial e territorial urbano - IPTU  

Com arrecadação de R$ 4,11 bilhões em 2021, o IPTU representou 29,20% da Receita 

Tributária realizada no ano. Em relação à Receita Total, a participação do IPTU foi de 

10,97%.  

Comparando aos R$ 4,03 bilhões previstos na LOA, constata-se um desempenho da 

arrecadação de 101,98%, o que ocasionou um excesso de arrecadação na ordem de 

R$ 79,92 milhões. 

Com relação ao exercício anterior, o IPTU apresentou crescimento, em termos reais, 

de 4,97%. Ressalta-se que, de acordo com dados fornecidos pela Coordenadoria do 

IPTU da SMFP, durante auditoria realizada pela CAD no último mês de março, a 

inadimplência do IPTU/TCDL no ano de 2021 foi de 24,38%, inferior à taxa de 26,22% 

observada em 2020, no entanto, ainda em patamar superior aos exercícios anteriores 

(22,65% em 2017, 21,31% em 2018 e 22,05% em 2019). 

No período de 2017/2021, constata-se um aumento real na ordem de 17,40%. 
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Na já mencionada auditoria realizada pela CAD, a SMFP informou que foram 

adotadas as seguintes ações por parte do Município, que impactaram a arrecadação 

do IPTU em 2021: 

 Facilidade para o contribuinte requerer o parcelamento em até 24 vezes 

através do portal Carioca Digital ou, em até 84 vezes mediante abertura de 

processo administrativo específico (Decreto RIO n.º 45.491/2018); 

 Implementação da DeCAD, por meio do site https://home.carioca.rio/, 

obrigação acessória para os contribuintes do IPTU declararem anualmente 

os dados cadastrais de seu imóvel, além dos seus dados de contato; e 

 Regulamentação e implementação do instituto da Transação, por meio da 

Lei n.º 7.000/2021, que alterou a Lei n.º 5.966, de 22/09/2015. 

O mapa a seguir evidencia a arrecadação do IPTU em 2021, segregada por bairro. 

Verifica-se que a Barra da Tijuca foi o bairro de arrecadação mais significativa, 

representando 18,70% do total, seguida do Centro, Copacabana e Botafogo, cujas 

arrecadações representaram, respectivamente, 7,73%, 6,78% e 5,41% do total 

realizado. 
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 Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis - ITBI  

A arrecadação do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI, 

que em 2021 somou R$ 1,21 bilhão, representou 8,57% da Receita Tributária realizada 

e 3,22% da Receita Total arrecadada no ano.  

Em relação à LOA 2021, constata-se que o montante realizado no ano foi 45,69% 

superior aos R$ 828,64 milhões previstos.  

Quando da análise do gráfico da taxa de crescimento real do ITBI, verifica-se que, 

desde 2018, a arrecadação vem apresentando crescimento acima da inflação média 

do período, observando-se, em 2021, um incremento de 29,50%. No acumulado do 

período 2017/2021, constata-se um crescimento, em termos reais, de 53,13% na 

arrecadação do ITBI. 

0

180

360

540

720

900

1.080

1.260

2017 2018 2019 2020 2021

M
il

h
õ

e
s

Evolução Receita do ITBI (2017-2021)

 
 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 96ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       97 

 

O gráfico a seguir exibe a arrecadação do ITBI por bairro no exercício de 2021, com 

evidenciação dos 10 bairros mais representativos. 
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Assim como no IPTU, a Barra da Tijuca é o bairro cuja receita do ITBI foi mais 

representativa em 2021, contribuindo com 19,51% do total arrecadado.  

 

A Receita Patrimonial, composta por receitas imobiliárias, de aplicações financeiras, 

de concessões e permissões, de cessão de direitos e outras, apresentou arrecadação 

de R$ 4,59 bilhões, com participação de 12,25% na receita total arrecadada em 2021. 

 Exploração de recursos naturais 

No ano de 2021, o Município do Rio de Janeiro auferiu o montante de R$ 3,99 bilhões, 

a título de participação na outorga da concessão dos serviços públicos de 

fornecimento de água e de esgotamento sanitário, decorrente do leilão da CEDAE, 

promovido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Destaca-se que o ingresso de tais recursos não estava previsto na LOA 2021, 

impactando positivamente os resultados orçamentários e fiscais do Município. 

De acordo com informações prestadas pela SMFP em auditoria realizada pela CAD no 

último mês de março, estão previstos, ainda, o ingresso de R$ 2,02 bilhões até o 

exercício de 2025, sendo R$ 827,57 milhões no ano de 2022, totalizando uma receita 

de R$ 6,01 bilhões, conforme demonstrado a seguir. 
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R$ mil

Arrecadado

2021 2022 2023 2024 2025

Outorga - Concessão de serviços públicos

de fornecimento de água, de esgotamento

sanitário e serviços complementares

3.991.506 827.571 115.070 641.533 438.576 6.014.257

Fonte: SMFP

Projetado
Total

 

Cabe ressaltar que, em setembro de 2021, foi divulgado pela Prefeitura o Plano Rio 

Futuro, no qual é detalhado o plano de uso dos recursos oriundos da outorga da 

concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário. Está prevista a aplicação dos recursos em 18 projetos, além da criação de 

um fundo soberano, divididos em 3 princípios e agrupados em 12 áreas de resultado: 

 Reparar: 

a. Território Social - Jardim Maravilha Cabuçu/Piraquê; 

b. Território Social - Acari; 

c. Território Social - Sistema Lagunar; 

d. Território Social - Jacarepaguá e Vargens; 

e. Território Social - Irajá; 

f. Extrema Pobreza – Transferência de renda; 

g. Saúde – SISREG Fila Zero; 

h. Desigualdade Digital – Conecta@s 2.0. 

 Reiniciar: 

i. Moradia – Habitação social; 

j. Trabalho – Bairro Maravilha; 

k. Economia do Cuidado – Economia do cuidado carioca; 

l. Reforço Escolar – Recuperação de aprendizagem; 

m. Reforço Escolar – Escola nas férias. 

 Redirecionar: 

n. Agenda Verde – Retomada Verde Carioca; 

o. Agenda Verde - Empregos Verdes Cariocas; 

p. Economia do Futuro – Alfabetização tecnológica; 

q. Educação 4.0 - GET’s (ginásios experimentais de tecnologia); 

r. Educação 4.0 – Escolas cariocas sustentáveis; 

s. Fundo Futuro Rio. 

No âmbito da já mencionada auditoria realizada pela CAD, a SMFP informou que, em 

conformidade com os recursos já ingressados e previstos, os projetos do Plano Rio 

Futuro serão detalhados no Orçamento do exercício de 2022 e dos exercícios 

subsequentes, tendo sido criada uma fonte de recursos própria (FR 125 - Ordinários 
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não Vinculados - Recursos Outorga Concessão em Saneamento) para identificação, 

ao longo do período, da aplicação da totalidade dos recursos arrecadados com a 

outorga da concessão da CEDAE. 

 Rendimentos de valores mobiliários – Administração Direta  

No gráfico a seguir é demonstrada a evolução da receita de valores mobiliários da 

Administração Direta, lembrando que foram considerados os valores de 2021 fixos, 

atualizando-se com base no IPCA-E médio do período os saldos dos anos anteriores, 

reestruturados para a nova codificação das naturezas de receita, implementada pela 

Portaria Interministerial STN/SOF n.o 5, de 27/08/2015, e válida a partir de 2018. 
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Tais receitas somaram R$ 234,36 milhões no ano de 2021 e apresentaram um 

crescimento de 322,34%, em termos reais, em relação ao exercício anterior. Do total 

arrecadado, R$ 234,11 milhões (99,89%) referem-se a rendimento de aplicação das 

disponibilidades financeiras do Tesouro. 

Ressalta-se que o Comitê de Política Monetária do Banco Central – COPOM efetuou 

sucessivas elevações na taxa básica de juros da economia brasileira a partir de março 

de 2021. Em 2021, a taxa SELIC média foi de 4,39% a.a., refletindo um incremento de 

cerca de 59,63% quando comparada à taxa acumulada em 2020 (2,75%), 

influenciando diretamente o nível de arrecadação de tais receitas. 

Outro fator que impactou o comportamento de tal receita no exercício de 2021 foi o 

ingresso do montante de R$ 3,99 bilhões, a título de participação na outorga da 

concessão dos serviços públicos de fornecimento de água e de esgotamento 

sanitário, decorrente do leilão da CEDAE, promovido pelo governo do Estado do Rio 

de Janeiro.  
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Em relação ao saldo das aplicações financeiras da administração direta em 

31/12/2021 (R$ 6,87 bilhões), observa-se um aumento de 363,24% em relação ao 

exercício anterior, trazido a valores presentes. 

A seguir, observa-se o gráfico desta evolução no período 2017/2021, destacando-se 

o substancial aumento do saldo no último ano, notadamente em função do superavit 

orçamentário obtido nas fontes de recursos ordinários não vinculados do Tesouro. 
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As Transferências Correntes, que somaram R$ 12,19 bilhões, tiveram uma 

participação de 32,51% sobre a receita total arrecadada em 2021.  

Em relação ao exercício anterior, constata-se um crescimento de 5,12% acima da 

inflação média do período. 

 Transferências do FUNDEB  

O gráfico a seguir apresenta a evolução da receita de transferências do FUNDEB, em 

valores constantes de 2021. 
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A receita de transferências de recursos do FUNDEB atingiu, em 2021, o montante de 

R$ 3,54 bilhões, representando um crescimento real de 21,22% em relação ao 

exercício anterior, impulsionado principalmente pelas transferências relativas às 

parcelas do ICMS. 

Desse valor, R$ 868,12 milhões são relativos à participação do Município para a 

formação do FUNDEB e R$ 2,69 bilhões representam o ganho do FUNDEB que o 

Município obteve em função do número de alunos matriculados nas escolas 

municipais. Foram ainda registradas deduções à complementação da União ao 

FUNDEB, no valor líquido de R$ 18,40 milhões negativos.  

O subitem 4.2.2 trata mais detalhadamente do FUNDEB e da aplicação dos seus 

recursos.  

 Cota-parte do ICMS  

A participação da Cota-parte do ICMS na receita orçamentária total do Município foi 

de 6,35% em 2021, percentual inferior aos 6,71% verificados no ano anterior.  

No gráfico a seguir, tem-se a evolução da Cota-parte do ICMS, líquida das deduções 

para formação do FUNDEB, com os valores de 2021 mantidos fixos e atualizando-se 

com o IPCA-E médio do período os saldos dos anos anteriores, já reestruturados para 

a nova codificação das naturezas de receitas válida a partir de 2018. 
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No ano de 2021, a transferência de ICMS ao Município, líquida da participação para a 

formação do FUNDEB, atingiu a cifra de R$ 2,38 bilhões, resultando em um 

acréscimo de 11,45%, acima da inflação média do período, quando comparada ao 

exercício anterior, consequência do incremento na arrecadação estadual proveniente 
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de tal tributo, de aproximadamente 12,55% 55  em termos reais, não obstante o 

decréscimo no Índice de Participação do Município – IPM 2021 em relação ao de 

202056. 

No que diz respeito à Cota-Parte do ICMS, destaca-se, ainda, a questão da repartição, 

entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro, da parcela prevista no inciso II do 

parágrafo único do art. 158, da Constituição Federal de 1988 (com a redação anterior 

à entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 108, de 26/08/2020) 57 , que 

determinava que 1/4 dos 25% do produto da arrecadação do ICMS deveria ser 

repartido de acordo com o que dispusesse lei estadual.  

Atendendo ao disposto na Constituição Federal, foi editada a Lei Estadual n.º 2.664, 

de 27/12/1996, que estabeleceu, em seu anexo III, o índice 0,0 (zero) de rateio para o 

Município do Rio de Janeiro, implicando em nenhum repasse daquela parcela, não 

obstante o artigo 1º da referida lei ter definido os seguintes critérios de rateio: 

população, área geográfica, receita própria, cota mínima e ajuste econômico. Tal 

dispositivo foi considerado inconstitucional pelos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal em sessão de 16/05/2007, em função de ação proposta pelo Município 

(Recurso Especial n.º 401953), tendo o trânsito em julgado se dado em 23/08/2019, 

após o desprovimento de Embargos Declaratórios interpostos pelo Estado do RJ. 

                                                        
55 Fonte: Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária 2021 e 2020, com cálculos da CAD. 

56  O Estado do Rio de Janeiro publica, anualmente, o Índice de Participação dos Municípios – IPM 
utilizado para rateio dos 25% da arrecadação do ICMS que caberão aos municípios. Em 2020, o IPM do 
Município do Rio de Janeiro foi fixado em 25,545 pelo Decreto n.o 46.889/2019, tendo sido alterado para 
24,777 pelo Decreto n.o 47.663, de 29/06/2021. Para o ano de 2021, o IPM do Município do Rio de Janeiro 
foi inicialmente fixado em 23,341 pelo Decreto n.º 47.239/2020, tendo sido alterado para 25,113 pelo 
Decreto n.o 47.432/2020, posteriormente para 24,865 pelo Decreto n.º 47.590 de 28/04/2021 e, 
novamente, para 23,341 pelo n.o 47.664/2021, de 29/06/2021. 
57 Art. 158: Pertencem aos Municípios: 

[...] 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação. 

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão 
creditadas conforme os seguintes critérios: 

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal. 
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 Em face da impugnação da Lei n.º 2.664/1996, seria necessária então uma nova Lei 

que definisse: (1) os novos critérios de rateio e (2) a compensação das parcelas 

pretéritas. 

Destaque-se que o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei n.º 5.100/2007, que incluiu o 

inciso VI ao art. 1º da Lei n.º 2.664/96, acrescendo aos demais o critério relativo à 

conservação ambiental. O Município do Rio de Janeiro foi incluído para os efeitos de 

distribuição das parcelas do ICMS de que trata esse inciso, nos termos do parágrafo 

único do art. 1º da nova Lei.  

O art. 2º da Lei n.º 5.100/07 determinou que o percentual a ser distribuído aos 

municípios, em função do critério de conservação ambiental acrescido, seria de 2,5% 

subtraídos da parcela total distribuída aos municípios de acordo com a Lei  

n.º 2.664/96. Os 22,5% complementares, para atingir o montante de 25%, 

continuaram a ser distribuídos pelos critérios originais da Lei n.º 2.664/1996, nos 

termos do art. 4.º. 

Em auditoria realizada na Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SMFP 

no último mês de março, a CAD certificou-se, por meio da análise dos Decretos 

Estaduais n.os 47.239/2020, 47.432/2020, 47.590/2021 e 47.664/2021, que fixaram os 

índices relativos à participação dos municípios no ICMS para 2021, que o Município 

do Rio de Janeiro, em relação à parcela repartida com base no disposto na Lei 

Estadual (1/4), foi creditado apenas da parte correspondente ao critério de 

conservação ambiental. 

No âmbito da mesma auditoria, foi informado pela Assessoria de Planejamento 

Mobiliário/SMFP que o valor estimado do impacto desfavorável na arrecadação da 

cota-parte do ICMS em face da aplicação inconstitucional da Lei Estadual  

n.º 2.664/1996 é de R$ 218,04 milhões para o ano de 2021, bem como que a estimativa 

das parcelas pretéritas de janeiro de 1997 a dezembro de 2021, atualizadas, totaliza o 

montante de R$ 4,87 bilhões. Informa ainda o referido órgão que, se forem 

considerados os juros de mora de 1% a.m., conforme estabelecido pelo parágrafo 

único do art. 10 da Lei Complementar n.o 63/1990, as perdas somam R$ 11,92 bilhões. 

Conclui-se, portanto que, mesmo após o trânsito em julgado do RE 401953, em 2019, 

o Estado do Rio de Janeiro não vem cumprindo a decisão do STF.  

Em fevereiro de 2020, o Município peticionou nos autos da ação de origem (Processo 

n.º 0109286-13.1997.8.19.0001), pleiteando o cumprimento da decisão judicial. Em 

despacho de 22/03/2021, o Juiz da 17ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital 
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do Estado do Rio de Janeiro intimou as partes a manifestarem o interesse em resolver 

o cumprimento do acórdão do STF por meio de solução consensual, com a mediação 

do Juízo. Ambos os entes (Estado e Município) manifestaram interesse na conciliação 

e indicaram seus procuradores e servidores responsáveis pelas negociações. 

Ressalte-se que, em 19/03/2021, foi editado o Decreto Estadual n.º 47.531/2021, 

criando "Grupo de Trabalho para elaborar minuta de Projeto de Lei para alterar a Lei 

n.º 2.664/1996, em razão da decisão do STF no RE 401.953 e do disposto na Emenda 

Constitucional n.º 108/2020". 

No Parecer Prévio referente ao exercício de 2020, esta Corte fez constar a 

recomendação R.1, no sentido de que a SMFP e a PGM continuassem envidando 

esforços para efetuar a cobrança dos repasses constitucionais devidos relativos ao 

ICMS, uma vez que o Governo do Estado do Rio de Janeiro não vem cumprindo o 

determinado no art. 158, IV, da Constituição Federal, mesmo sendo considerado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal o critério de rateio estabelecido pela 

Lei Estadual n.º 2.664/1996, configurando lesão ao erário municipal. 

Dadas as tentativas frustradas de negociações, o Município peticionou nos autos, em 

01/12/2021, requerendo ao juízo que o Estado do Rio de Janeiro seja intimado para 

que encaminhe, com urgência, o projeto de lei necessário ao pleno cumprimento da 

decisão transitada em julgado, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária 

de R$ 500 mil, e que, caso a referida lei não seja aprovada pelo Poder Legislativo 

Estadual no prazo máximo de 90 dias, seja reafirmada judicialmente a mora 

legislativa do Estado do Rio de Janeiro e estabelecida multa diária de 800 mil reais 

até que a nova lei seja aprovada e passe a vigorar. Os requerimentos, até o momento, 

ainda não foram apreciados. 

Uma vez que ainda não se ultimaram as medidas visando à efetiva arrecadação de tais 

valores por parte do Município (não obstante o diligente acompanhamento do tema 

por parte da PGM), sugere-se que seja reiterada a recomendação R.1, exarada por esta 

Corte quando da emissão do parecer prévio referente ao exercício de 2020.  

Importa ainda ressaltar a nova distribuição da participação dos municípios na 

arrecadação do ICMS trazida pela Emenda Constitucional n.º 108/2020, que passou 

de 25% para 35% a parcela a ser distribuída conforme disposição de lei estadual, 

devendo ser observada, obrigatoriamente, “...a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) 

pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de 

aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos 
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educandos”. Nos termos do art. 3.º da EC n.º 108/2020, 0s Estados devem aprovar lei 

até agosto de 2022 prevendo a distribuição com base no novo critério.  

Além da inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 2.664/1996, o Estado do Rio de 

Janeiro não vem cumprindo de forma integral o determinado no art. 158, incisos III e 

IV, da Constituição Federal, que tratam, respectivamente, da repartição aos 

municípios de 50% do IPVA e 25% do ICMS. 

Os valores objetos de compensação de débitos com precatórios concedidos pelas Leis 

Estaduais n.os 5.647/2010 e 6.136/2011 não estão sendo computados como receita do 

Estado e, assim, não integrando a base de cálculo dos repasses constitucionais aos 

municípios. Ademais, os valores referentes às multas e aos juros de mora da dívida 

ativa de ICMS e IPVA estão sendo repassados a menor, em virtude da indevida 

dedução da base de cálculo do valor relativo ao Fundo Especial de Administração 

Fazendária (FAF). 

O Parecer Prévio das Contas do exercício 2014 do Município do Rio de Janeiro, 

Processo n.o 40/001.978/2015, nos termos do voto do Excelentíssimo Sr. Conselheiro 

Relator Ivan Moreira, determinou ao Sr. Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro que, 

através de sua Secretaria Municipal de Fazenda e Procuradoria Geral do Município, 

envidasse esforços no sentido de efetuar a cobrança dos repasses constitucionais 

devidos, relativos ao ICMS, vez que o Governo do Estado do Rio de Janeiro não vem 

cumprindo o determinado no art. 158, III e IV, da Constituição Federal, configurando 

lesão ao erário municipal. 

Em novembro de 2015, por intermédio da PGM, o Município ingressou com Protesto 

Interruptivo de Prescrição (Processo n.º 0087684-96.2016.8.19.0001), nos termos 

do art. 202, inciso II do Código Civil, com a pretensão de obter a satisfação do crédito 

oriundo da repartição constitucional dos tributos estaduais a partir do exercício de 

2010. O juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública não concedeu a tutela antecipada 

requerida pelo Município, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos 

autorizadores da concessão da medida de urgência.  

O Município interpôs, em maio de 2019, Agravo de Instrumento contra decisão da 

Vara de Fazenda (Processo n.º 0032054-53.2019.8.19.000). A 16ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em acórdão de 10/03/2020, deu 

parcial provimento ao recurso, determinando ao Estado do Rio de Janeiro que todas 

as compensações vindouras de débitos tributários com precatórios sejam seguidas 

de imediato repasse aos municípios de sua fração constitucional. A PGM informou, 

no curso da auditoria realizada pela CAD em março de 2022, que o Estado do Rio de 
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Janeiro foi intimado, a pedido do Ministério Público, a se manifestar sobre o 

descumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento, alegado pelo 

Município do Rio de Janeiro, e quanto ao pedido de produção de prova documental 

suplementar. O Estado do Rio de Janeiro, em resposta, informou que já solicitou à 

Secretaria de Estado de Fazenda as informações pertinentes, acerca do alegado pelo 

Município do Rio de Janeiro, e requereu a concessão de prazo de 45 dias para se 

manifestar e produzir a prova documental cabível. Os desdobramentos da ação serão 

acompanhados nas próximas auditorias a serem realizadas pela CAD. 

 Transferências do SUS 

As transferências correntes de recursos do Sistema Único de Saúde – SUS para o 

Município do Rio de Janeiro somaram R$ 2,62 bilhões no ano de 2021, 

correspondendo a um acréscimo, em termos reais, de 2,11% em relação a 2020. 

Sob a ótica da finalidade da transferência dentro do Bloco de Custeio, constata-se 

que o incremento se deu em função das transferências do Fundo Estadual de Saúde 

para cofinanciamento da gestão dos Hospitais Rocha Faria e Albert Schweitzer, 

municipalizados em 2016. Quanto às transferências do Fundo Nacional de Saúde, o 

incremento de 18,28% nas transferências para Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar foi anulado pela queda dos recursos 

transferidos destinados ao enfrentamento da Covid-19. 

R$ mil

Transferências Correntes do SUS 2020 2021 Var. Abs. Var. %

Transferências do FNS - Bloco de Custeio 2.085.377  2.067.884  -17.494 -0,84%

Atenção de Média e Alta Complex. Ambul. e Hosp. 1.001.179  1.184.202  183.023 18,28%

Atenção Básica 520.390       519.206       -1.185 -0,23%

COVID-19 437.116       242.307       -194.809 -44,57%

Vigilância em Saúde 82.956          81.844          -1.112 -1,34%

Assistência Farmacêutica 43.629          40.225          -3.404 -7,80%

Gestão do SUS 108                   100                   -8 -7,38%

Transferências do FES 481.408       553.186       71.778 14,91%

Cofinanciamento 481.408       550.590       69.182 14,37%

Programas de Saúde -                    2.596              2.596 -

Total 2.566.785 2.621.069 54.284 2,11%

Fonte: FINCON  

O gráfico a seguir retrata as transferências efetuadas pelos Fundos Nacional e 

Estadual de Saúde ao Município do Rio de Janeiro, considerando os valores de 2021 

fixos e os dos anos anteriores atualizados com base no IPCA-E médio do período, 

reestruturados para a nova codificação das naturezas de receita válida a partir de 

2018. 
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 Cota-parte do IPVA  

A Cota-parte do IPVA, líquida da participação para a formação do FUNDEB, somou 

R$ 663,77 milhões em 2021, representando 1,77% da receita orçamentária total.  

No gráfico a seguir, tem-se a evolução da Cota-parte do IPVA, líquida das deduções 

para a formação do FUNDEB, com os valores de 2021 mantidos fixos e atualizando-

se os anos anteriores com base no IPCA-E médio do período, reestruturados para a 

nova codificação das naturezas de receita válida a partir de 2018. 
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Descontando a inflação do período, constata-se um incremento de 3,12% em relação 

ao exercício anterior, revertendo parte da perda acumulada em 2020, quando se 

verificou um decréscimo das transferências de 7,74% em relação a 2019.  

 Royalties do petróleo  

As transferências dos Royalties do Petróleo em 2021 somaram o montante de  

R$ 761,97 milhões. Descontada a inflação, verifica-se um acréscimo, em termos 

reais, de 36,73% em relação ao exercício anterior, e de 129,22% no acumulado do 

período de 2017-2021.  

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 107ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       108 

 

No mercado internacional, após um período de aceleração na cotação do barril de 

petróleo do tipo Brent, observou-se um recuo nos últimos meses de 2018, frente ao 

temor de desaceleração da economia global. Ao longo de 2019, a cotação do barril de 

petróleo reverteu parcialmente as perdas, fechando o ano em US$ 66,00. Já em 2020, 

diante do avanço da pandemia e da retração da economia mundial, o barril de 

petróleo fechou o mês de março cotado a US$ 22,74, seguindo tendência de alta nos 

meses seguintes, encerrando o ano cotado a US$ 51,80. Ao longo de 2021, manteve-

se essa tendência de alta na cotação do barril de petróleo, terminando o ano em 

US$ 77,7858. 

 

 

 

 

Também contribuiu para o incremento na arrecadação de royalties de petróleo o 

aumento na cotação média do dólar no período 2020-2021, quando evoluiu de 

R$ 5,16 para R$ 5,4059. Já a produção do petróleo no Brasil apresentou um recuo de 

1,19% em 2021 quando comparada ao ano anterior60. 

A seguir, é apresentado o gráfico da evolução das transferências nos últimos cinco 

anos, com destaque para o incremento das transferências nos anos de 2018 (72,10% 

em relação a 2017) e 2021. 

                                                        
58 Fonte: https://br.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data 
59 Fonte:https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLoc
alizarSeries 
60 Fonte: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-

anp/bmp/2010/2021-12-boletim.pdf 
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Evolução Receita dos Royalties (2017-2021)

 

 

Esta origem de receita apresentou arrecadação de R$ 998,64 milhões em 2021, 

representando 2,66% da receita orçamentária total, destacando-se nesse montante 

os repasses do Tesouro ao FUNPREVI relativos aos Royalties do Petróleo (R$ 347,06 

milhões), as multas por infração à legislação do trânsito (R$ 170,57 milhões), a 

receita de contrapartida de regularização de obras (R$ 89,35 milhões) e a receita 

proveniente de compensação previdenciária entre os regimes de previdência social 

(R$ 89,20 milhões). 

 

A Receita Corrente Líquida – RCL constitui-se em um importante parâmetro da 

racionalização das despesas, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem como ênfase 

o controle e a contenção dos gastos. Assim, quanto mais cresce a RCL, mais se poderá 

expandir o valor das despesas que estão a ela referenciadas.  

No Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Anexo 3 do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária), verifica-se que a RCL atingiu, no exercício de 2021, o 

montante de R$ 30,77 bilhões, representando um aumento de 21,64%, descontada a 

inflação média do período, quando comparada à RCL auferida em 2020. Ressalta-se 

que no acumulado dos últimos 5 exercícios, a Receita Corrente Líquida cresceu 

31,44% em termos reais. 

O próximo gráfico apresenta a evolução da RCL de 2017 a 2021. 
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Destaca-se que o expressivo incremento da RCL no ano de 2021 se deu, notadamente, 

em função do ingresso de R$ 3,99 bilhões, relativo à outorga decorrente da concessão 

da CEDAE, já mencionado anteriormente. 

A RCL de 2021 também foi positivamente impactada pelo incremento das receitas dos 

impostos municipais (ISS, ITBI e IPTU), dos rendimentos de aplicação financeira, e 

das transferências de recursos do FUNDEB, da cota-parte do ICMS e de royalties. 

Cabe ainda ressaltar que, nos termos dispostos no § 1º do art. 166- A da Constituição 

Federal61, as transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais 

impositivas apresentadas ao PLOA não integrarão a receita do Estado, do Distrito 

Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da 

despesa com pessoal ativo e inativo e de endividamento do ente federado. 

Adicionalmente, de acordo com o disposto no § 16 do art. 166 da Constituição 

Federal62, não integrarão a base de cálculo da receita corrente líquida, para fins de 

                                                        
61 Art. 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual 
poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de: 
 

I - transferência especial; ou  

II - transferência com finalidade definida.   

§ 1º Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do 
Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com 
pessoal ativo e inativo, nos termos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada, 
em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de:  

I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e  

II - encargos referentes ao serviço da dívida.   

 

62 Art. 166 [...]  

§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos §§ 11 e 
12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência 
do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de 
aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169. 
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aplicação dos limites de despesa de pessoal, a transferência obrigatória da União 

relativa a emendas de bancada de parlamentares. No ano de 2021, tais receitas 

corresponderam a R$ 35,08 milhões (emendas individuais) e R$ 35,33 milhões 

(emendas de bancada), resultando em uma RCL ajustada de R$ 30,73 bilhões, para 

fins de apuração do cumprimento dos limites de endividamento, e de R$ 30,70 

bilhões para apuração do limite da despesa com pessoal. 

 

Compõem as receitas de capital aquelas oriundas de contratação de operações de 

crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos e transferências 

de capital. 

R$ mil

Receitas de Capital 2020 2021

Operações de Crédito                                                                      69.152          16.581          

Alienação de Bens                                                                         214.361       32.743          

Amortização de Empréstimos                                                                297                   19                      

Transferências de Capital                                                                 48.377          70.935          

Outras Receitas de Capital -                    -                    

Total 332.188 120.277

Fonte: Contas de Governo 2021 e Cálculos SGCE/CAD  

Ao longo de 2021, foram arrecadados R$ 120,28 milhões, com destaque para as 

transferências de capital. Em relação ao exercício financeiro de 2020, verifica-se um 

decréscimo real de 63,79% nas Receitas de Capital, influenciado, especialmente, pela 

queda das receitas de alienação de bens e de operações de crédito. 

No exercício em análise, os recursos oriundos das operações de crédito contratadas 

somaram R$ 16,58 milhões, destacando-se as liberações ocorridas no mês de 

dezembro, relativas aos contratos CEF 0519.998-56 - Programa Nacional de Apoio à 

Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios (R$ 7,00 milhões), e 395.830-88 - 

CEF/SMO Pro-Transporte Guaratiba (R$ 6,19 milhões).   

No próximo gráfico, observa-se a evolução das receitas de operações de crédito nos 

últimos 5 exercícios, segregadas por finalidade, destacando-se a arrecadação nos 

exercícios 2017 e 2018, resultado, dentre outras, das liberações da CEF ao Programa 

FINISA (financiamento à infraestrutura e ao saneamento) e ao BRT Transbrasil. A 

partir de 2019, constata-se uma contínua queda no ingresso de tais recursos 

orçamentários no âmbito do Município. 
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Evolução Receita Operações de Crédito (2017-2021)

Saneamento/Urbanização Mobilidade Outras  

Em 2021, o Município do Rio de Janeiro efetuou alienação de bens no montante de 

R$ 32,74 milhões, sendo R$ 18,54 milhões (56,64%) oriundos da alienação de bens 

imóveis pertencentes ao FUNPREVI e outros R$ 14,20 milhões (43,36%) de bens 

imóveis pertencentes à Prefeitura. A tabela a seguir detalha os imóveis objetos de 

alienação.  

R$ mil

Imóvel
Tipo de 

Alienação

Data da 

Transação

Arrecadação 

em 2021

Compos.

%

Sinuosa Q Sul, Lote 2 do PA 41.662 - 

Freguesia de Jacarepaguá
Investidura 01/10/2021 4.483               13,69%

Avn. Salvador Allende, s/n° - Barra da 

Tijuca (área pública 1 do PAL 48996)
Alienação 01/05/2020 4.221               12,89%

Av. Olyntho Pillar - Barra da Tijuca com 

área de 1.631,57m2
Alienação 01/08/2021 2.670               8,15%

Lote 1 da Quadra 2 do PAL 47.090 / PAA 

12.125 - Cidade Nova
Alienação 01/11/2021 2.484               7,59%

Outros 340                   1,04%

             14.198 43,36%

 Rua Juquiá, 61 e Rua Adalberto Ferreira, 

34 - Leblon 
Alienação 06/12/2018 4.925               15,04%

Av. Américas - Lote 11 do PA 27.233 frente 

p/ Av. Danton Jobim - Barra da Tijuca
Alienação 06/10/2020 4.226               12,91%

Estrada da Barra Da Tijuca  S/Nº - Lote do 

PAL 35.919 - Barra da Tijuca
Alienação 11/06/2021 2.719               8,31%

Rua Iuri Xavier Pereira (Rua Projetada 24) 

S/N - Recreio - Lote do PAL 22.898
Alienação 28/09/2020 2.253               6,88%

Avenida Aldemir Martins - Lote do PAL 

47.698 - Recreio
Alienação 16/08/2021 2.108               6,44%

 Rua Itapera, S/Nº - Lote 3 do PAL 41.437 - 

Irajá
Alienação 10/09/2021 1.200               3,66%

Outros 1.113               3,40%

             18.545 56,64%

32.743            100,00%

Fonte: SMFP e PREVI-RIO

 Alienação de Bens Imóveis - Tesouro 

 Total Alienação de Bens Imóveis - FUNPREVI 

Total Alienação de Bens Imóveis

 

Convém notar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 44, veda a aplicação 

da receita proveniente da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio 
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público para o financiamento de despesas correntes, salvo se for destinada, por lei, 

aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.  

Por meio da execução orçamentária das fontes de recursos 104, 204 e 304, criadas 

para acompanhamento dos recursos provenientes de alienação de bens das 

Administrações Direta e Indireta, bem como das informações constantes do anexo 11 

do RREO (Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos 

Recursos), constata-se que tais recursos não financiaram despesas correntes, à 

exceção do pagamento de inativos pelo FUNPREVI (R$ 14,61 milhões), conforme 

autorização legal. 

Quanto às transferências de capital, que importaram numa receita de  

R$ 70,93 milhões em 2021, destacam-se os convênios com a União, no montante de 

R$ 34,10 milhões, e as transferências de recursos do FNS para investimento na rede 

de serviços públicos de saúde, no valor de R$ 19,74 milhões. 

 

A Emenda Constitucional n.o 93, de 08/09/2016, incluiu, no Ato das Disposições 

Transitórias da CF/88, o art. 76-B, instituindo a Desvinculação de Receitas 

Municipais, com produção de efeitos a partir de 01/01/2016.  

Tal mecanismo foi originariamente instituído para as receitas da União por meio da 

Emenda Constitucional n.o 27, de 21/03/2000, e trata-se da desvinculação, a vigorar 

até o exercício de 2023, de 30% das receitas relativas a impostos, taxas e multas, já 

instituídos ou que vierem a ser criados, seus adicionais e respectivos acréscimos 

legais, e outras receitas correntes. 

Conforme apurado pela CAD em auditoria realizada no último mês de março, o 

Município não efetuou desvinculação de receitas no exercício de 2021. 
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O § 1º, do art. 14, da Lei Complementar n.º 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal 

expressa que a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de 

base de cálculo que implique redução discriminada de tributo ou contribuições, e 

outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.  

 

A seguir são apresentados os quadros que sumarizam a renúncia fiscal, no exercício 

de 2021, para o ISS, IPTU/TCDL e ITBI, em decorrência de Leis que concederam 

benefícios e tratamentos diferenciados que se afastam do estabelecido como caráter 

geral na legislação tributária municipal, resultando em um impacto na ordem de  

R$ 2,33 bilhões na arrecadação. 
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ISS R$ mil

Fundamentação Legal Atividade Modalidade 2021

 Lei nº 691/1984 - art. 33 

item 12 
Serviços de administração de fundos

Redução de 

Alíquota
426.869       

Lei nº 691/1984 - art. 33 

item 5

Serviços prestados por profissionais autônomos e por sociedades de 

profissionais

Redução de 

Alíquota
345.304       

 Lei nº 691/1984 - art. 33 

item 10 
Serviços de saúde com internações

Redução de 

Alíquota
322.700       

Lei nº 691/1984 - art. 33 

item 13

Serviços de agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos e 

valores mobiliários

Redução de 

Alíquota
105.278       

 Lei nº 5.533/2013 Incentivo fiscal em benefício do apoio à realização de projetos culturais Incentivo Fiscal 56.131          

 Lei n.º 691/1984 - art. 33 

item 24 
Serviços prestados mediante cessão de direito de uso de dados sísmicos

Redução de 

Alíquota
52.881          

 Lei n.º 691/1984 - art. 33 

item 23 

Serviços de disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, 

vídeo, imagem e texto por meio da internet

Redução de 

Alíquota
49.765          

Lei nº 691/1984 - art. 33 

item 21

Serviços de logística relacionados à exploração e exploração de petróleo e 

de gás natural

Redução de 

Alíquota
41.087          

 Lei nº 5.223/2010 
Serviços públicos de transporte coletivo operados exclusivamente por 

ônibus

Redução de 

Alíquota
32.728          

Leis nº 5.128/2009; nº 

5.546/2012;  lei 691/84

Benefícios fiscais relacionados com a Operação Urbana Consorciada da 

região do Porto do Rio

Isenção/Redução 

de Alíquota
26.770          

 Lei nº 3.468/2002 Programa de Apoio aos alunos da rede municipal de ensino
Redução de Base de 

Cálculo
17.531          

 Lei nº 691/1984 - art. 33 

item 15 

Serviços de representação, ativa ou receptiva, realizados através de 

centrais de teleatendimento

Redução de 

Alíquota
13.363          

 Lei nº 691/1984 - art. 33 

item 25 
Administração de benefícios relativos a planos de assistência à saúde

Redução de 

Alíquota
9.452             

Lei nº 5.065/2009 Programa Minha Casa, Minha Vida Isenção 8.936             

 Lei nº 5.588/2013 
Serviços de agenciamento, corretagem, intermediação e Representação, 

quando relativos a resseguros

Redução de 

Alíquota
8.579             

Lei nº 691/1984 - art. 33 

item 8
Serviços prestados por empresas juniores e incubadoras de empresas

Redução de 

Alíquota
6.545             

 Lei nº 691/1984 - art. 33 

item 9 
Serviços relativos à indústria cinematográfica

Redução de 

Alíquota
3.928             

 Lei nº 5.344/2011 
Serviços de pesquisa, desenvolvimento e gestão de projetos no Parque 

Tecnológico do Fundão

Redução de 

Alíquota
3.876             

Lei nº 3.867/2004 Programa de Ampliação do Atendimento em Creches
Redução de Base de 

Cálculo
1.868             

Leis nº 4.372/2006 e nº 

5.133/2009 

Incentivos fiscais à construção e à operação de Complexo Siderúrgico na 

Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Incentivo Fiscal 117                 

 Leis nº 3.895/2005 e nº 

5.230/2010 

Serviços de construção - empreendimentos hoteleiros para a Copa do 

Mundo e Olimpíadas

Redução de 

Alíquota
84                    

 Lei n.º 691/1984 - art. 33 

item 22 

Integração de serviços de implementação, intervenção e interligação de 

poços marítimos relacionados à exploração e à explotação de petróleo e 

gás natural

Redução de 

Alíquota
34                    

Total 1.533.827   

Fonte: SMFP/Coordenadoria do ISS - Auditoria da CAD
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IPTU/TCDL R$ mil

Fundamentação Legal Descrição da Renúncia Modalidade 2021

Lei nº 691/1984  / Lei nº 

2.687/1998

Isenção de IPTU e TCL por valor venal dos imóveis (art 61, XXVIII a XXX 

do Código Tributário do Município), Isenção de IPTU e TCL para os 

imóveis em que o valor total dos dois tributos lançados seja igual ou 

inferior a 30 UFIR (art. 11 da Lei nº 2.687/1998), e demais isenções da 

TCL ref. à Lei nº 2.687/1998.

Isenção 459.460        

Lei nº 691/1984 (em sua 

maioria art. 61)

Em sua maioria, demais isenções descritas no art. 61 do Código Tributário 

Municipal.

Isenção/Redução 

Base de Cálculo
185.640        

Lei nº 3.895/2005 Redução na base de cálculo de IPTU para empreendimentos hoteleiros.
Redução de Base 

de Cálculo
32.156            

Outras Renúncias
Fornecidas pela Coordenadoria do IPTU  e TCL sem informação de 

fundamentação legal.
Não identificada 19.814            

Lei nº 5.546/2012 Abatimento no IPTU com créditos de emissão da "Nota Carioca". Incentivo Fiscal 4.431               

Lei nº 5.128/2009
Isenção de IPTU para imóveis relacionados com a Operação Urbana 

Consorciada da Região do Porto do Rio.
Isenção 4.251               

Lei nº 5.230/2010

Isenção de IPTU durante a construção e o funcionamento de instalações 

destinadas a empreendimentos hoteleiros relacionados com a Copa do 

Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

Isenção 851                    

Lei nº 2.529/1996 Isenção de IPTU e TCDL à Policlínica Geral do Rio de Janeiro. isenção 808                    

Lei nº 5.780/2014
Incentivos e benefícios fiscais  à construção de novas unidades 

residenciais na região do Porto do Rio.
Isenção/Remissão 580                    

Lei nº 5.044/2009 Isenção IPTU - Centrais de Teleatendimento. Isenção 144                    

Lei nº 1.939/1992
Isenção de IPTU para a sede da Associação Beneficente dos Subtenentes e 

Sargentos da Polícia Militar - ASPOM.
Isenção 157                    

Lei nº 5.261/2011
Isenção de TCDL ao Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e 

fundações.
Isenção 32                        

Lei nº 5.965/2015

Diversas hipóteses tais como Remissão para imóveis enquadrados na 

tipologia específica e Isenções para as partes de imóveis de interesse 

histórico ou cultural.

Isenção/Remissão 30                        

Lei n.º 4982/2008

Isenção de IPTU para imóvel situado no bairro da Gamboa, utilizado pelo 

Partido Popular Socialista (PPS), antigo Partido Comunista Brasileiro - 

PCB

Isenção 7                           

Total 708.360        

Fonte: SMFP/Coordenadoria do IPTU - Auditoria da CAD  

ITBI R$ mil

Fundamentação Legal Descrição da Renúncia Modalidade 2021

Lei nº 5.065/2009 Programa Minha Casa, Minha Vida

Isenção

Redução de Base 

de Cálculo

58.072            

Leis nº 2.277/1994 art. 8º

Isenção de ITBI para imóveis situados em conjuntos habitacionais e 

reassentamentos definidos como de baixa-renda/ Núcleo de Reg. de 

Loteamento

Isenção 28.040            

Lei nº 1.364/1988 art. 7º, 

inciso VII
Alienante Município do RJ Isenção 743                    

Lei nº 1.364/1988 art. 7º, 

inciso XII

Isenção de ITBI para aquisição de imóvel residencial construído pela 

Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro - CEHAB
Isenção 17                        

Total 86.872            

2.329.060   

Fonte: SMFP/Assessoria de Avaliações e Análises Técnicas - Auditoria da CAD

 Renúncia Total 2021
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O art. 14 da Lei Complementar n.o 101/2000 determina ainda que a concessão ou 

ampliação de incentivo de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 

deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender às 

disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes 

condições:   

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias;  

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado 
no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição.  

 

O Anexo de Metas Fiscais da LDO 2021 (Lei n.o 6.763/2020), atualizado pela Lei  

n.o 6.842/2020 – LOA 2021, apresenta, em seu Demonstrativo 7 – Estimativa e 

Compensação da Renúncia de Receita, a descrição das renúncias recentes e a previsão 

de concessão de novas renúncias, com suas respectivas estimativas de impacto 

financeiro. Ressalta-se que na coluna “Compensação” consta a informação “n/a” 

(não aplicável) em todas as renúncias. Portanto, não houve previsão de compensação 

para nenhuma delas, tendo sido aplicado, segundo informado pela SMFP, o disposto 

no inciso I do art. 14 da LRF.  

No mesmo demonstrativo constam as seguintes notas explicativas no sentido de 

evidenciar o atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal:   

1) As projeções de renúncia de receita referentes às leis aprovadas há mais de 
3 anos não estão incluídas neste demonstrativo, na forma do artigo 14 da Lei 
Complementar nº 101/2000, por já estarem incorporadas às séries históricas 
de arrecadação, salvo quando disposto em contrário na lei específica. 

2) As projeções de renúncia de receita foram consideradas na estimativa de 
receita na forma do artigo 12 da Lei complementar nº 101/2000, não afetando 
as metas de resultados fiscais. 

 

Cabe ainda ressaltar que constou, no Projeto de Lei Orçamentária  

n.º 1943/2020 (PLOA 2021), posteriormente convertido na Lei n.º 6842/2020  

(LOA 2021), o demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 

decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 

financeira, tributária e creditícia, em cumprimento ao disposto no art. 5.º, II, da 
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LRF63, c/c art. 165, §6.º64 da Constituição Federal.  A tabela a seguir apresenta um 

resumo dos valores apresentados nesse Demonstrativo. 

 

Demonstrativo Regionalizado R$

Tributo
com

Regionalização [A]

sem 

Regionalização
Total

[B]

% Regionalizado

[C]=[A]/[B]

ISS 22.925.185              1.044.738.273   1.067.663.458   2,15%

IPTU 10.197.920              552.267.960       562.465.880       1,81%

TCDL 101                               126.008.855       126.008.956       0,00%

ITBI 941.439                     119.430.136       120.371.575       0,78%

IPTU/TCDL -                                 2.130                       2.130                       0,00%

Total 34.064.645              1.842.447.354   1.876.511.999   1,82%

Fonte: PLOA 2021 e LOA 2021.  
 

Como pode ser observado na tabela acima, somente 1,82% do total dos valores 

relativos às renúncias de receitas constantes do Demonstrativo apresentaram 

regionalização.  
 

No curso da auditoria realizada pela CAD no último mês de março, a SMFP informou65 

que o levantamento da regionalização foi realizado pela FP/SUBEX/REC-RIO, que 

“[...]analisou caso a caso e concluiu ora pela não aplicação de regionalização, ora pela 

impossibilidade de obter o dado regionalizado por não haver sistema automatizado 

com essa funcionalidade”.  

Ressalta-se ainda que os limites e condições referentes às renúncias fazem parte do 

núcleo de uma gestão fiscal responsável e transparente, preconizado pela LRF no  

art. 1.º, § 1.º66. De tal modo, um melhor controle e transparência nas informações 

                                                        
63 Art.5.o 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:  

[...]  II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado; 
64 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as diretrizes 
orçamentárias; III - os orçamentos anuais.  

[...]  § 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia.   
65 Resposta ao item 3 do Requerimento 2022/01-05 
66 LRF... Art. 1.º... 

§ 1.º: 1o 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, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no 
que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
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permite ações planejadas de prevenção de riscos e correções de desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas, sendo o cumprimento do disposto no § 6.º do 

art. 165 da Constituição Federal mais um instrumento visando a tal objetivo.  

Auditoria realizada pela CAD no último mês de março apurou, junto à SMFP, que, em 

relação ao total de R$ 2,33 bilhões efetivamente concedido a título de renúncia de 

receita em 2021, 66,74% (R$ 1,55 bilhão) provêm de quatro fundamentações legais: 

 IPTU - Lei n.o 691/1984 (em sua maioria isenções do art. 61) e Lei 

2.687/1998: R$ 459,46 milhões;  

 ISS – serviços de administração de fundos: R$ 426,87 milhões;  

 ISS - serviços prestados por profissionais autônomos e por sociedades de 

profissionais: R$ 345,30 milhões; e 

 ISS - serviços de saúde com internações: R$ 322,70 milhões. 

O gráfico a seguir apresenta a evolução do impacto financeiro das renúncias de 

receita ao longo dos últimos 5 exercícios, em valores reais. 
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* Para fins de análise da série histórica, foi desconsiderado o impacto extraórdinário da remissão do Projeto Atualiza em 2017.

 

O impacto financeiro das renúncias nos exercícios apresentados reflete, além das 

políticas de incentivos implementadas pela Prefeitura, o esforço da SMF no controle 

e identificação das renúncias de receitas concedidas para atendimento às constantes 

solicitações deste Tribunal de Contas ao longo dos últimos anos.  

O quadro a seguir demonstra uma análise das renúncias fiscais concedidas como 

percentual das arrecadações da Receita Tributária no exercício de 2021. 
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R$ mil

Valor %

ISS 6.718.649 1.533.827 22,83%

IPTU/TCDL 4.548.704 708.360 15,57%

ITBI 1.207.240 86.872 7,20%

Demais Tributos 1.610.650 -                             -                 

Total 14.085.243 2.329.060 16,54%

Fonte: SMFP/Coordenadoria do IPTU e Contas de Gestão 2021

Renúncia Fiscal
Tributos Arrecadação 2021

 

Como se constata, o total das receitas renunciadas de R$ 2,33 bilhões no período em 

análise corresponde a 16,54% da arrecadação das receitas tributárias, no valor de  

R$ 14,09 bilhões. Cabe ressaltar que, no exercício anterior, foi verificado um 

percentual de 15,87% em relação a receita tributária total. Esse acréscimo pode ser 

explicado, principalmente, pelo aumento dos valores renunciados do ISS.  

O quadro a seguir apresenta o comparativo do montante renunciado sobre o 

lançamento ordinário anual de IPTU e TCDL, evidenciando que, no ano de 2021, 

foram renunciados 13,71% do montante lançado, indicando uma estabilidade em 

relação ao percentual verificado no exercício anterior (13,62%). 

R$ mil

Descrição Valor

Lançamento Ordinário IPTU/TCDL 2021 5.168.023

Renúncia de Receitas IPTU/TCDL Realizadas 2021 708.360

Relação Renúncia x Lançamento 13,71%

Fonte: SMFP/Coordenadoria do IPTU  
 

 

A Lei Orçamentária Anual - LOA de 2021 (Lei n.º 6.842/2020) determinou, em seu  

art. 14, que o Poder Executivo deveria conceder como incentivo fiscal a projetos 

culturais, no exercício de 2021, no mínimo 1% da receita efetivamente arrecadada do 

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS do exercício de 2019, ano anterior 

à elaboração da Lei Orçamentária, em atendimento ao §5.o, do art. 1.o, da Lei n.o 5.553, 

de 14/01/201367.  

A presente Prestação de Contas de Governo (subitem 3.4) informa que, de acordo com 

o item 2.2 do Edital n.o 01/2020 - Produtor Cultural, o total de incentivo para o 

                                                        

67 § 5.o do art. 1.o da Lei n.º 5.553/2013: Anualmente, a Lei Orçamentária fixará o montante, que deverá 
ser no mínimo correspondente a um por cento da receita de ISS no ano anterior do referido tributo, a 
ser adotado para a concessão do incentivo fiscal de que trata esta lei.   
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exercício de 2021 foi de R$ 59.273.399,49, tomando por base a arrecadação do 

exercício de 2019, no montante de R$ 5.927.339.949,12. 

R$ 

2021

Receitas Arrecadadas de ISS no exercício de 2019 5.927.339.949,12       

Aplicação para Incentivo à Cultura 

(despesa autorizada)
59.273.399,49               

Percentual Aplicado 1,00%

Fonte: Contas de Governo 2021  

Cabe ressaltar que, tal como ocorrido no exercício de 2020, o montante considerado 

para fins de atendimento da LOA/2021 correspondeu somente à arrecadação do 

principal do ISS no exercício de 2019 (R$ 5,93 bilhões), sem o cômputo dos valores 

arrecadados provenientes da Dívida Ativa, bem como de Multa e Juros, não sendo 

observado os termos da classificação orçamentária introduzida pela Portaria 

STN/SOF n.º 5/2015.   

A tabela a seguir apresenta o valor total arrecadado a título de ISS em 2019, bem como 

o cálculo do percentual mínimo de 1% a ser disponibilizado, que resultou em um 

montante de R$ 62.470.243,86. 

R$ 

2021

[a] Receitas Arrecadadas de ISS

       no exercício de 2019 
6.247.024.386,33   

       Receita Principal 5.927.339.949,12   

       Multas e Juros da Receita Principal 158.113.598,00       

       Dívida Ativa da Receita Principal 107.548.542,29       

       Multa e Juros da Dívida Ativa da Receita Principal 54.022.296,92          

[b]  Valor mínimo a ser aplicado para 

        Incentivo à Cultura 1% x [a]
62.470.243,86          

[c]  Valor considerado no Edital para 

      Incentivo Cultural
59.273.399,49          

[d] Diferença apurada [c-b] -3.196.844,37

Fonte: FINCON/Excel Addin (Execução oramentária da Receita)  

Sendo assim, sugere-se que seja reiterada a Recomendação R.3, constante do Parecer 

Prévio referente ao exercício de 2020, no sentido de que a Secretaria Municipal de 

Cultura, ao elaborar os editais referentes ao cumprimento da Lei n.º 5.553/2013, 

considere, para o exercício de referência indicado nas próximas Leis Orçamentárias 

Anuais, a arrecadação do ISS nos termos da classificação orçamentária introduzida 

pela Portaria STN/SOF n.º 5/2015.   

Ressalta-se ainda, que em consulta à LOA 2022, verificou-se que a base de cálculo, 

para a concessão de incentivo fiscal a projetos culturais, continuou considerando 

somente a receita principal. 
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Em 23/07/2021 foi sancionada a Lei Municipal n.º 7.000/2021, conhecida como 

Reforma Tributária Municipal e originária do Projeto de Lei n.º 62/2021, de iniciativa 

do Poder Executivo. Segundo informações prestadas pela SMFP no curso da auditoria 

realizada pela CAD no último mês de março, tal projeto baseou-se nos seguintes 

eixos: 

1. Regularização de Débitos Fiscais 

 Programa “De volta pra casa” 
 Transação tributária 

2. Benefícios para os adimplentes do IPTU 

3. Redução das taxas de juros 

4. Simplificação da legislação e de procedimentos 

 Revisão das regras de retenção do ISS 
 Simplificação das regras das taxas de poder de polícia 

5. Revisão de benefícios fiscais 

 Redução no benefício das alíquotas de ISS 
 Revogação de compensações de ISS 
 Revogação de isenções de ISS 

Em relação à revisão dos benefícios fiscais, parte do projeto encaminhado pelo Poder 

Executivo não foi aprovado pelo Poder Legislativo, em especial a redução no 

benefício das alíquotas e a revogação de compensações referentes ao ISS. 

De acordo com apresentação realizada pela SMFP em audiência pública realizada na 

CMRJ, a revisão dos benefícios fiscais tinha o objetivo de reduzir em 20% o montante 

das renúncias relacionadas ao ISS, representando um potencial impacto financeiro 

anual de R$ 230,60 milhões. No entanto, como apenas a revogação de isenções de ISS 

prosperou, o potencial impacto financeiro anual é estimado pela SMFP em R$ 7,6 

milhões. 

Ainda no âmbito da auditoria realizada pela CAD, a SMFP informou que o benefício 

para adimplentes do IPTU, concedido por meio da instituição de descontos 

progressivos, não implicará em diminuição na arrecadação, desde que haja 

diminuição de 7,4% na inadimplência no período de dois anos. No que se refere à 

elaboração de estudo de impacto socioeconômico da Reforma Tributária Municipal 

sobre as renúncias de receitas, a Secretaria não atendeu ao requerimento 

encaminhado pela equipe de auditoria.   
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No exercício de 2021 os gastos correntes somaram R$ 30,64 bilhões, enquanto os de 

capital atingiram R$ 1,80 bilhão, representando, respectivamente, 94,45% e 5,55% 

do total das despesas empenhadas. Tais despesas se apresentaram, por Categorias 

Econômicas e Grupos de Natureza de Despesa, conforme demonstrado a seguir. 

R$ mil

Despesa
Dotação

 Inicial

Dotação 

Atualizada

Despesa 

Empenhada

Composição 

Emp. %

 Despesas Correntes 29.308.316 32.768.772 30.642.528 94,45%

 Pessoal e Encargos Sociais 19.497.508 19.832.702 19.105.791 58,89%

 Juros e Encargos da Dívida 694.193 766.928 765.164 2,36%

 Outras Despesas Correntes 9.116.615 12.169.141 10.771.573 33,20%

 Despesas de Capital 1.912.323 2.507.543 1.799.454 5,55%

 Investimentos 727.938 1.148.017 460.279 1,42%

 Inversões Financeiras 10.745 152.725 141.809 0,44%

 Amortização da Dívida 1.173.640 1.206.802 1.197.366 3,69%

 Reserva de Contingência 47.000 102.000 -                                -

Total                 31.267.639             35.378.315             32.441.982 100,00%

Fonte: Contas de Governo  2021  

As Despesas Correntes representaram o maior volume de gastos do governo, com 

destaque para os gastos com Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes, 

com 58,89% e 33,20%, respectivamente, do total das despesas empenhadas no 

exercício. 

No gráfico seguinte, apresenta-se a evolução da Despesa Total ao longo dos últimos 

5 exercícios, segregada nas Categorias Econômicas Corrente e Capital, e atualizadas 

pelo IPCA-E. 
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As despesas empenhadas em 2021 (R$ 32,44 bilhões) apresentaram decréscimo real 

de 1,44%, em comparação ao montante executado em 2020.  

Em termos de Categorias Econômicas, as Despesas Correntes tiveram decréscimo de 

2,02%, enquanto as de Capital apresentaram crescimento real de 9,43% em relação 

ao exercício anterior.  

 

As Despesas Correntes apresentaram a seguinte distribuição nos Grupos de Natureza 

de Despesa em 2021. 

R$ mil

Despesa Empenhada 2021 %
2020

IPCA-E
%

 Despesas Correntes 

 Pessoal e Encargos Sociais 19.105.791 62,35% 20.325.207 64,99%

 Juros e Encargos da Dívida 765.164 2,50% 320.962 1,03%

 Outras Despesas Correntes 10.771.573 35,15% 10.626.854 33,98%

Total  30.642.528 100,00%   31.273.023 100,00%

Fonte: Contas de Governo  2021  
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As despesas com Pessoal e Encargos Sociais corresponderam a 62,35% do total das 

Despesas Correntes (64,99% em 2020), enquanto os Juros e Encargos da Dívida 

representaram 2,50% (1,03% em 2020), e Outras Despesas Correntes responderam 

por 33,15% (33,98% em 2020). 

O acréscimo na participação das despesas com Juros e Encargos da Dívida decorre da 

retomada dos pagamentos em função das operações contratadas junto à CEF e ao 
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BNDES, bem como da dívida renegociada junto à União, uma vez que tais pagamentos 

estiveram suspensos no exercício de 2020, por conta do disposto na Lei 

Complementar n.º 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de 

Enfrentamento à Covid-19. 

  

 Despesas com Pessoal 

4.1.6.1.1.1 Limites LRF 

O Demonstrativo das Despesas com 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, e visa a assegurar a transparência da despesa com pessoal de cada 

um dos Poderes e Órgãos, além de verificar os limites de que trata a referida Lei. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou limites para a Despesa Total com Pessoal em 

percentuais da Receita Corrente Líquida - RCL, sendo de 60% para os Municípios 

(art. 19, inciso III), distribuídos em 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Município, e 54% para o Executivo (art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b”). 

O quadro abaixo evidencia que a despesa consolidada com pessoal do Município do 

Rio de Janeiro em 2021 correspondeu a 45,50% da RCL ajustada, cumprindo portanto 

o limite fixado no art. 19, inciso III da LRF, bem como não atingindo o limite de alerta, 

previsto no art. 59, § 1.º, inciso II, do mesmo diploma legal. 

R$ mil

Despesa com Pessoal  Executivo  Cámara  TCM  Consolidado 

Despesa  Bruta com Pessoal [I] 17.865.543   887.267                   405.774        19.158.583           

Pessoal Ativo 12.408.515   585.664                   282.907        13.277.086           

Pessoal Inativo e Pensionistas 5.404.236       301.603                   122.867        5.828.706               

Outras de Despesa de Pessoal decor. contratos de terceirização (art. 18 § 1° da LRF) 52.792               -                                 -                     52.792                       

Despesas não Computadas  (art. 19, § 1º da LRF)  [II] 4.879.373       207.700                   104.545        5.191.617               

(-) Indenizações por Demissão e  Incentivos à Demissão Voluntária 12.383               1.067                          -                     13.449                       

(-) Decorrentes de Decisão Judicial 124.039            -                                 -                     124.039                    

(-) Despesas de Exercícios Anteriores 72.690               1.593                          600                    74.883                       

(-) Inativos e Pensinistas com Recursos Vinculados 4.670.260       205.041                   103.945        4.979.245               

 Total da Despesa com Pessoal para fins de Limite  [III] = [I] - [II] 12.986.170   679.567                   301.229        13.966.966           

Recita Corrente Líquida Ajustada  [IV] 30.695.120           

%  do  Total da Despesa Líquida com Pessoal sobre a RCL [V] = [III / IV]*100 42,31% 2,21% 0,98% 45,50%

Limite de Alerta            [VIII] =[90% x VI]   (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 48,60% 4,10% 1,31% 54,00%

Limite Prudencial        [VII] =[95% x VI]   (parágrafo único do art. 22 da LRF) 51,30% 4,32% 1,38% 57,00%

Limite Máximo                [VI]  (inciso III, art. 20 da LRF) 54,00% 4,55% 1,45% 60,00%

Fonte: Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo, CMRJ e TCMRJ.
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Os gastos com pessoal da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas 

corresponderam, respectivamente, a 2,21% e 0,98% da Receita Corrente Líquida 

apurada e ajustada no período, estando ambos abaixo do limite legal (fixado 

individualmente para cada órgão por meio do Processo n.º 04/001.059/2011), bem 

como do índice de Alerta previsto no art. 59, § 1º, inciso II, da LRF. 

No Poder Executivo, a Despesa Total com Pessoal (R$ 12,99 bilhões) correspondeu a 

42,31% da Receita Corrente Líquida apurada e ajustada no período 

(R$ 30,69 bilhões), estando também abaixo dos limites estabelecidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF. 

Ainda que a Despesa Total com Pessoal do exercício de 2021 tenha apresentado uma 

pequena variação (em termos nominais) de 0,75% em relação a 2020, o incremento 

da RCL ajustada de 31,09% foi muito mais significativo, resultando na diminuição da 

proporção apurada, de 59,20% no exercício anterior para 45,50% em 2021, 

alcançando um percentual abaixo do limite de alerta estabelecido no art. 59, § 1.º, II, 

da LRF. 

R$ mil

Variação

2020 2021 R$ %

RCL 23.415.408       30.695.120       7.279.712     31,09%

Des. Total Pessoal 13.863.049       13.966.966       103.917          0,75%

Desp. Pessoal /  RCL 59,20% 45,50%

Exercício

 

 

Cabe destacar o impacto, na Receita Corrente Líquida, dos ingressos, no total de 

R$ 3,99 bilhões, provenientes da participação do Município na concessão dos 

serviços de água e esgoto, decorrente do leilão promovido pelo governo do Estado do 

RJ, que contribuíram para diminuição na proporção Despesa Total com Pessoal/RCL 

em relação ao exercício anterior. 

Importa frisar, entretanto, que, mesmo se não tivessem se efetivado os ingressos 

decorrentes do leilão da CEDAE promovido pelo Estado do RJ, a relação entre a 

Despesa com Pessoal do Município e a RCL estaria abaixo do limite de alerta 

estabelecido na LRF, conforme a seguir: 

R$ mil

[A] RCL apurada e ajustada 30.695.120                        

[B] Participação concessão serv. Água/esgoto 3.991.506                           

[C] RCL sem participação água/esgoto  [A] - [B] 26.703.614                        

[D] Desp. Pessoal Município 13.966.966                        

Relação % [D] / [C] 52,30%
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A análise da relação despesa com pessoal/RCL no âmbito específico do Poder 

Executivo evidencia de forma mais clara o impacto da receita proveniente do leilão 

da CEDAE, considerando que tais ingressos se deram a partir do mês de agosto. O RGF 

do 1.º quadrimestre (período de maio/2020 a abril/2021) apurou um percentual de 

54,80%, superior ao limite máximo de 54% fixado na alínea “b” do inciso III do art. 

20, da LRF. Já a apuração referente ao 2.º quadrimestre (período de 

setembro/2020 a agosto de 2021) foi de 48,72%, já refletindo o impacto do 

ingresso de R$ 2,62 bilhões, provenientes do leilão da CEDAE, no mês de agosto. 

No caso específico do Poder Executivo, a proporção da despesa total com pessoal 

em relação à RCL ficaria abaixo do limite estabelecido pela LRF (54%), mesmo 

sem o ingresso dos valores provenientes do leilão da CEDAE, atingindo, no 

entanto, o limite de Alerta (48,60%):    

R$ mil

[A] RCL apurada e ajustada 30.695.120                        

[B] Participação concessão serv. Água/esgoto 3.991.506                           

[C] RCL sem participação água/esgoto  [A] - [B] 26.703.614                        

[D] Desp. Pessoal Poder Executivo 12.986.170                        

Relação % [D] / [C] 48,63%  

Com relação aos parâmetros adotados para apuração dos valores apresentados no 

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, cabe destacar os seguintes aspectos: 

 LRF, art. 20, § 7º - Nota Técnica Conjunta CGM/SMFP/PREVI-RIO 

n.º 01/2021 

Em função do acréscimo do § 7º no art. 20 da LRF, por meio da Lei Complementar 

n.º 178/2021, os valores descritos a seguir, referentes às despesas de janeiro a 

dezembro/2021, não foram computados no demonstrativo de Despesa de Pessoal do 

Poder Executivo, tendo sido incluídos nos quadros elaborados pela Câmara e pelo 

TCMRJ, conforme orientações e memórias de cálculo exaradas nas Notas Técnicas 

Conjuntas CGM/SMFP/PREVI-RIO n.Os 01 e 02/2021. 

R$ mil

CMRJ TCRJ

Obrigações Patronais 113.135                                 69.499                

Aposentadorias, Reservas e Reformas 301.603                                 122.130            

(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados -205.041 -103.945 

Impacto na apuração do Limite da Despesa c/ Pessoal 209.697                                 87.684                 
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No âmbito do Processo n.º 40/100.796/2021, que trata do RGF do Poder Executivo 

referente ao 1º quadrimestre/2021, foi determinada diligência (sessão virtual 

encerrada em 13/08/2021), a fim de que a Controladoria Geral do Município 

justificasse a alteração da metodologia relacionada ao cômputo das contribuições 

patronal e suplementar relacionadas aos servidores da Câmara Municipal (CMRJ) e 

do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), executadas 

orçamentariamente pelo Poder Executivo (Programas de Trabalho 

3101.04.031.003.2065 e 3101.04.032.004.2066) e recolhidas ao FUNPREVI pelo 

Tesouro Municipal em função do comando expresso no art. 6º, §2º da Lei 

n.º 3.344/2001, em decorrência de procedimento previsto na Nota Técnica Conjunta 

CGM/SMFP/PREVI-RIO n.º 01/2021, cuja motivação (inclusão do § 7º ao art. 20 da 

LRF) não guarda relação com tais despesas. 

Após o cumprimento da diligência pela CGM, por meio do Ofício n.º 404/2021, foi 

determinada nova diligência em sessão ordinária de 15/12/2021, a fim de que o TCMRJ 

e a CMRJ, conforme seus interesses, pudessem se manifestar e passassem a integrar 

a relação processual, haja vista a referida inovação provocar um impacto substancial 

na apuração dos limites da despesa com pessoal desses órgãos. O processo encontra-

se em tramitação nesta Corte sem decisão definitiva. 

 Royalties – art. 4º da Lei n.º 3.344/2001  

No já mencionado Processo n.º 40/100.796/2021, que trata do RGF do Poder 

Executivo referente ao 1º quadrimestre/2021, esta Corte cientificou à CGM que, tendo 

em vista as alterações promovidas na Lei nº 3.344/2001 e na alínea c, inciso VI, § 1º, 

do art. 19, da LRF, as despesas com inativos e pensionistas executadas pelo 

FUNPREVI e custeadas com a receita destacada no inciso VII e nos §§ 7º e 8º do art. 

4º da Lei nº 3.344/2001 (royalties) não deveriam, a partir da competência de 

maio/2021, ser deduzidas da despesa total com pessoal para fins de apuração do 

cumprimento do limite fixado no art. 19 da LRF, com reflexo imediato na elaboração 

do anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) referente ao 2º quadrimestre/2021.  

A elaboração do Demonstrativo de Despesa com Pessoal constante da presente 

Prestação de Contas não observou tal entendimento, uma vez que as despesas com 

inativos e pensionistas executadas pelo FUNPREVI e custeadas com a receita 

destacada no inciso VII do art. 4º da Lei nº 3.344/2001 (royalties) no período de maio 

a dezembro/2021, foram deduzidas da despesa total com pessoal do Poder Executivo. 

Por meio do Ofício n.º 538/2021, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 

interpôs Recurso de Reconsideração à referida Decisão, tendo sido formado o 
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Processo n.º 40/101.638/2021, atualmente em trâmite nesta Corte, com vistas à 

análise das razões apresentadas. 

4.1.6.1.1.2  Comportamento da despesa com pessoal 2017/2021 – Poder Executivo 

A análise do comportamento da despesa com pessoal do Poder Executivo permite 

concluir que, nos exercícios de 2017 e 2018, a proporção em face da RCL ultrapassou 

o limite prudencial (51,30%), estabelecido no art. 22, § único, da LRF, tendo atingido, 

respectivamente, 52,88% e 51,89%. 

Já nos exercícios de 2019 e 2020, tal proporção ultrapassou o limite de 54%, 

estabelecido no art. 20, inciso III, da LRF, tendo atingido, respectivamente, 54,32% 

e 56,24%, cabendo ressaltar que o prazo para recondução da despesa com pessoal, 

na forma do art. 23 da LRF68, foi suspenso em 2020, nos termos dispostos no art. 6569 

da LRF, em função do estado de calamidade pública declarado pelo Decreto 

n.º 47.355/2020, reconhecido pela ALERJ por meio do Decreto Legislativo 

n.º 05/2020. Tal suspensão permaneceu também para o exercício de 2021, em 

consonância com a redação do parágrafo 3.º70 do art. 15 da Lei Complementar n.º 178, 

de 13/01/2021. 

No exercício de 2021, tal proporção apresentou redução significativa (42,31%), 

conforme já destacado.   

O gráfico a seguir demonstra o comportamento da despesa com pessoal do Poder 

Executivo e da RCL no período, cabendo destacar o distanciamento entre tais 

variáveis no exercício sob análise. 

                                                        

68 Lei complementar nº 101/2000. Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no 
art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 
22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 
um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 
da Constituição. 

69  Lei complementar nº 101/2000. Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo 
Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e 
Municípios, enquanto perdurar a situação: 

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70; 

70 Lei Complementar nº 178/2021. Art. 15, parágrafo 3º. Ficam suspensas as contagens de prazo e as 
disposições do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no exercício financeiro de 
publicação desta Lei Complementar. 
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Cabe ressaltar que o gráfico acima não considerou a dedução, nos exercícios de 2018 

e 2019, dos valores referentes aos royalties antecipados ao FUNPREVI pelo tesouro, 

nos montantes de R$ 324.161.475,36 e R$ 532.020.760,12, conforme apurado nos 

respectivos Processos de Prestação de Contas de Governo (40/000.574/2019 e 

40/100.348/2020). 

4.1.6.1.1.3 Despesas com Organizações Sociais 

Ainda com relação às Despesas com Pessoal, cabe ressaltar que, quando da emissão 

do Parecer Prévio referente ao exercício de 2019, esta Corte fez constar o Alerta A3, 

nos seguintes termos:  

[...] De acordo com o disposto na Portaria STN n.º 377, de 08/07/2020, a partir 
do exercício de 2022, as despesas com mão de obra decorrentes de contratos 
de gestão firmados com entidades sem fins lucrativos serão consideradas 
Despesas com Pessoal dos entes contratantes para fins de apuração do limite 
estabelecido no art. 19 da LRF.[...] 

Tal Alerta consta também do Parecer Prévio de 2020, nos mesmos termos acima 

(Alerta A2). 

A fim de possibilitar a identificação das despesas decorrentes de contratos de gestão 

com Organizações Sociais (Lei n.º 5.026/2009) que se refiram efetivamente a mão de 

obra, o Classificador Orçamentário das Receitas e Despesas vigente no âmbito do 

Município dispõe de naturezas de despesa específicas para registro dos dispêndios 

relacionados a tais contratos, que se refiram especificamente ao pagamento de 

recursos humanos:   

 3.3.50.39.50 – Saúde; 

 3.3.50.39.51 – Desenvolvimento Tecnológico; 
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 3.3.50.39.52 – Cultura; e 

 3.3.50.39.53 – Esportes. 

Desta forma, pode-se afirmar que em 2021 a despesa com entidades sem fins 

lucrativos para fins de pagamento de pessoal somou R$ 1,01 bilhão, integralmente 

executados pela Secretaria Municipal de Saúde (natureza de despesa 3.3.50.39.50), 

tendo a Secretaria executado ainda outras despesas, relacionadas a tais contratos, no 

montante de R$ 448,04 milhões (natureza de despesa 3.3.50.39.02).  

Além disso, também foram executadas despesas na ordem de R$ 64,43 milhões, 

referentes a contratos de gestão com Organizações Sociais (Lei n.º 5.026/2009), não 

especificadas como pagamento de recursos humanos através da natureza de despesa 

específica, nas seguintes áreas de atuação: 

R$ mil

Área de Atuação Natureza de Despesa Empenhado

Educação 3.3.50.39.07 31.428       

Desporto e Lazer 3.3.50.39.07 25.357       

Ciência e Tecnologia 3.3.50.39.04 7.646          

Total 64.431       

 Fonte:FINCON     

Ainda no que se refere aos efeitos da Portaria STN n.º 377/2020, importa destacar que 

a Câmara dos Deputados aprovou, em 16/12/2021, o Projeto de Decreto Legislativo  

n.º 333/2020, que susta o referido ato normativo, estando tal proposta em fase de 

análise pela Comissão de Constituição e Justiça – CCJ do Senado Federal. 

4.1.6.1.1.4 Despesas com Pessoal  -  Lei  Complementar  n.º 173/2020 

Os incisos I a VI do art. 8º da Lei Complementar n.º 173/2020, que estabeleceu o 

Programa Federativo de Enfrentamento à Covid-19, estipularam vedações quanto à 

realização de despesas com pessoal até 31/12/2021. 

Em Auditoria realizada pela CAD no último mês de março, foram solicitados à 

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SMFP, por meio do Requerimento 

n.º CAD 2022/01-08, esclarecimentos referentes à ocorrência de despesas vedadas 

pela referida Lei, tendo sido prestadas as seguintes informações: 

a) Concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação 

de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados 

públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em 

julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública 
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Através do DESPACHO N.º SMF-DES-2022/09402, a SMFP esclarece que desde a 

publicação da Lei Complementar n.º 173/2020, não houve, no âmbito do Poder 

Executivo, concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração fora das hipóteses previstas no inciso I do artigo 8º da mencionada 

norma, em observância ao princípio da legalidade. 

b) Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa 

Por meio do DESPACHO N.º SMF-DES-2022/07571, a Secretaria informa que em 

26/10/2020 foi publicada a Lei n.º 6.787, que "Dispõe sobre a criação, sem acréscimo 

de despesas, do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e 

de Inspeção Agropecuária - IVISA-RIO, e dá outras providências". Foram criadas as 

categorias funcionais de Especialista em Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e 

de Inspeção Agropecuária, Assistente Técnico em Vigilância Sanitária, Vigilância de 

Zoonoses e de Inspeção Agropecuária e Auxiliar Operacional em Vigilância Sanitária, 

Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária, cujo preenchimento depende da 

realização de concurso público. 

c) Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa 

No DESPACHO N.º SMF-DES-2022/09402, a SMFP esclarece que, desde a publicação 

da Lei Complementar n.º 173/2020, não houve, no âmbito do Poder Executivo, 

alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesas. 

d) Admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as 

reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem 

aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou 

vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 

da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço 

militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares 

Por meio do DESPACHO N.º SMF-DES-2022/07717, a SMFP informa que não houve 

contratação de pessoal no ano de 2021, somente nos casos ressalvados previstos no 

inciso IV do art. 8º da Lei Complementar n.º 173/2020, ocorridos no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

e) Realização de concurso público, exceto para reposição de vacâncias 

Por meio do DESPACHO N.º SMF-DES-2022/07717, a Secretaria informa que não 

houve realização de concurso público por parte da Subsecretaria de Gente e Gestão 
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Compartilhada no ano de 2021, mas apenas processos seletivos obrigatórios da área 

da saúde para residências e estágios. 

f) Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 

representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho 

indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da 

Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de 

seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em 

julgado ou de determinação legal anterior à calamidade 

No DESPACHO N.º SMF-DES-2022/09402, a SMFP informa que não houve 

majoração de auxílios, vantagens ou benefícios de qualquer natureza, ressalvadas as 

hipóteses contidas no inciso VI do artigo 8º da mencionada Lei. 

Também foram solicitadas à Controladoria Geral do Município (Requerimento 

n.º CAD 2022/01-09) informações referentes a procedimentos de fiscalização para 

avaliar o cumprimento das vedações imposta pela Lei Complementar n.º 173/2020, 

quanto à realização de despesas com pessoal em 2021, tendo a CGM informado que 

não foram realizados trabalhos de auditoria para avaliar o cumprimento de tais 

vedações. 

 Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC)   

Nos termos do art. 17 da LRF, considera-se obrigatória de caráter continuado a 

despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo 

que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 

dois exercícios. 

Os atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatória de caráter continuado 

deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e demonstrar a 

origem dos recursos para seu custeio (art. 17, § 1º da LRF). 

A Lei Complementar n.º 173, de 27/05/2020, que estabeleceu o Programa Federativo 

de Enfrentamento à Covid-19, dispôs no art. 8º, inciso VII, a proibição de se criar 

despesa obrigatória de caráter continuado até 31/12/2021, ressalvadas as medidas de 

combate à calamidade pública cuja vigência e efeitos não ultrapassem sua duração, 

ou em caso de prévia compensação mediante aumento de receita ou redução de 

despesa (art. 8º, §1º e §2º). 
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O Anexo de Metas Fiscais, integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, 

deverá conter Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de 

Caráter Continuado (Demonstrativo 8). Além disso, o Projeto de Lei Orçamentária 

deverá demonstrar as medidas de compensação ao aumento de DOCC. 

O Demonstrativo 8 do Anexo de Metais Fiscais, integrante da LDO/2021 e atualizado 

na LOA/2021, indicou que não havia possibilidade de expansão para as DOCC em 2021, 

visto que a margem líquida de expansão era negativa em R$ 112,70 milhões, 

conforme a seguir. 

R$ mil

A - LOA 2020 B - PLOA 2021 Variação (B-A)

1 - Aumento permanente da receita (2+3) 26.207.151 24.250.901 -1.956.250

2 - Receita Corrente Líquida 25.366.024 23.472.288 -1.893.736

3 - Transferências ao FUNDEB 841.127 778.613 -62.514

4 - Saldo final do aumento permanente da receita (1-3) 25.366.024 23.472.288 -1.893.736

5 - Redução Permanente da despesa -                              -                             -                    

6 - Margem bruta (4+5) 25.366.024 23.472.288 -1.893.736

7 - Saldo utilizado da margem bruta/Impacto das novas DOCC 24.229.390 22.448.349 -1.781.041

   Despesa corrente 30.480.676 29.318.237 -1.162.438

   (+) Amortização da dívida 1.276.278 1.173.640 -102.638

   (-) Contribuições -1.083.981 -1.098.250 -14.268

   (-) FUNDEB -841.127 -778.613 62.514

   (-) Despeas intraorçamentárias -5.602.456 -6.166.666 -564.210

8 - Margem líquida de expansão de DOCC (6-7) 1.136.634                          1.023.939                        -112.695

Fonte: Auditoria 2022 - Gestão Orçamentária e Fiscal  

No âmbito da auditoria realizada pela CAD no último mês de março, a SMFP informou 

que, visando dar cumprimento ao disposto na Lei Complementar n.º 173/2020, o 

Decreto Rio n.º 48.352/2021 vedou a expansão de despesas em seus artigos 6º e 7º71.   

                                                        
71 Decreto Rio n.º 48.352/2021  

[...] Art. 6º Não será permitido manter, realizar despesas e estabelecer compromissos contratuais 
anuais acima das dotações disponíveis.  

Parágrafo único. É de responsabilidade dos ordenadores compatibilizar imediatamente suas despesas 
para atender ao disposto no caput deste artigo, procedendo tempestivamente à rescisão, redução parcial 
dos contratos ou descontinuidade de serviços dentro do prazo estabelecido de acordo com as dotações 
orçamentárias disponíveis no Poder de Gasto.  

Art. 7º Nos contratos deverão ser observadas as seguintes providências:  

I - o empenho das despesas contratuais deverá corresponder ao valor devido no exercício em curso;  

II. - os contratos a vencer somente poderão ser prorrogados mantendo-se os preços atualmente 
praticados;  

III - ficam vedados termos aditivos contratuais de acréscimos de quantidades e/ou valores de todos os 
contratos firmados pela municipalidade;  

IV - as retenções contratuais de obras e serviços de engenharia deverão ser apropriadas 
orçamentariamente ao exercício financeiro de término do contrato e a despesa registrada pelo valor 
total; e  
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A SMFP informou ainda que a Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal 

(CPFGF) não autorizou créditos orçamentários que não derivassem de compensações 

orçamentárias ou incorporações de receitas. Ademais, a Comissão de Programação e 

Controle de Despesa de Pessoal (CODESP) não autorizou qualquer majoração de 

despesa de pessoal ou de contratos de mão de obra no exercício. 

 

As Despesas de Capital executadas em 2021 ficaram distribuídas conforme quadro e 

gráfico a seguir, nos quais se pode concluir que a maior parte (66,54%) se refere a 

Amortização da Dívida (52,20% em 2020). 

R$ mil

Despesa Empenhada 2021 %
2020

IPCA-E
%

 Despesas Capital 

 Investimentos 460.279 25,58% 751.785 45,72%

 Inversões Financeiras 141.809 7,88% 34.292 2,09%

 Amortização da Dívida 1.197.366 66,54% 858.342 52,20%

Total      1.799.454 100,00%      1.644.419 100,00%

Fonte: Contas de Governo  2020 e 2021  

Investimentos
25,58%

Inversões 
Financeiras

7,88%

Amortização da 
Dívida
66,54%

Despesas Capital Total

 

Demonstra-se a seguir um acréscimo na execução das Despesas de Capital do 

Município de 9,43%, em termos reais, em relação ao exercício anterior. 

O grupo Amortização da Dívida apresentou acréscimo real de 39,50%, tendo em vista 

a retomada dos pagamentos de operações contratuais com a CEF e com o BNDES e da 

                                                        
V - o pagamento das retenções somente será liberado após a aceitação provisória da obra ou do serviço 
de engenharia, mediante ato formal da autoridade competente.  

Art. 8º As despesas realizadas em desacordo com o disposto nos arts. 6º e 7º serão consideradas não 
autorizadas e nulas.  

Parágrafo único. Os ordenadores de despesas serão responsabilizados pela realização das despesas 
discriminadas no caput. 
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dívida renegociada junto à União, que foram suspensos em 2020 por conta da Lei 

Complementar n.º 173/2020. Já o incremento de 313,54% no grupo Inversões 

Financeiras se deu em função de empréstimos/mútuo decorrentes de contratos de 

concessão para aperfeiçoamento do Sistema de Transporte (R$ 88,06 milhões), 

aporte de recursos destinados a obras e aquisição de bens decorrentes de Parceria 

Público- Privada para implantação do VLT Centro (R$ 6,56 milhões), além de 

integralização de Capital Social na CDURP, na Agência de Fomento do RJ e na 

Companhia de Transportes Coletivos – CMTC RIO (R$ 47,18 milhões). 

R$ mil

Despesa Empenhada 2021
2020

IPCA-E
%

 Despesas Capital 

 Investimentos 460.279 751.785 -38,78%

 Inversões Financeiras 141.809 34.292 313,54%

 Amortização da Dívida 1.197.366 858.342 39,50%

Total      1.799.454    1.644.419 9,43%

Fonte: Contas de Governo  2020 e 2021  

4.1.6.2.1 Investimentos 

A despesa com Investimentos no exercício de 2021 apresentou uma queda de 38,78% 

quando comparada ao exercício anterior. O gráfico abaixo demonstra a performance, 

em termos reais, dos Investimentos do Município do Rio de Janeiro de 2017 a 2021, 

ressaltando que os valores do ano corrente foram mantidos fixos e os dos anos 

anteriores foram atualizados com base no IPCA-E médio do período. 
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Conforme se observa, entre 2017 a 2019 o nível de Investimentos no Município do Rio 

de Janeiro apresentou pouca variação. Já em 2020 os gastos nesse Grupo diminuíram 

15,65% em relação ao ano anterior; em 2021, tais despesas apresentaram queda de 

38,78% quando comparadas ao exercício de 2020.   
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A seguir, é demonstrada a composição dos Investimentos por elemento de despesa 

no exercício em análise, revelando que os gastos mais significativos no Grupo foram 

em "Obras e Instalações" (33,56%), “Equipamentos e Material Permanente” 

(31,40%) e “Indenizações e Restituições” (24,65%). 

R$ mil

Despesa Empenhada 2021 %

Obras  e Instalações 154.485                33,56%

Equipamentos e Material Permanente 144.515                31,40%

Indenizações e Restituições 113.451                24,65%

Sentenças Judiciais 25.926                    5,63%

Outros Serviços de Terceiros PJ 12.994                    2,82%

Aquisição de Imóveis 3.396                       0,74%

Serv. Tec da Informação e Comunicação PJ 2.347                       0,51%

Serviço de Consultoria 1.808                       0,39%

Despesas de Exercício Anteriores 1.095                       0,24%

Obrigações Tributárias e Contributivas 247                            0,05%

Diárias Civil 15                                0,00%

Total 460.279                100,00%

Fonte: Contas de Governo 2021  

No quadro seguinte, todo o Investimento realizado no exercício está discriminado 

por fonte de recurso, demonstrando que 31,68% de tais despesas no Município foram 

custeadas com recursos de terceiros (30,45% oriundos de convênios e 1,23% através 

de operações de crédito), 27,60% com recursos não vinculados (incluindo as receitas 

arrecadadas pelos órgãos da administração indireta), 13,21% com recursos de 

Contrapartida de Regularização de Obras, 13,15% com recursos de Royalties e 10,58% 

oriundas de recursos do FUNDEB. 

R$ mil

Despesa Empenhada 2021 %

Convênios 140.162                30,45%

Ordinãrios não Vinculados 127.022                27,60%

Contrapartida - Regularização de Obras 60.814                    13,21%

Royalties 60.527                    13,15%

FUNDEB 48.680                    10,58%

Salário Educação 9.137                       1,99%

Operações de Crédito Contratuais Realizadas 5.684                       1,23%

Demais Fontes 8.253                       1,79%

Total 460.279                100,00%

Fonte: Contas de Governo 2021  

Com relação aos órgãos executores, apenas quatro Secretarias foram responsáveis 

por 90,11% do total investido pela Prefeitura no exercício de 2021, conforme a seguir. 
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R$ mil

Órgão  Projeto / Atividade 
 Despesa 

Empenhada 
 % 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 234.177                 50,88%

3015 - Urbanização e Reurb. de Praças, Áreas de Lazer, Logradouros  e Parques Urbanos e Esportivos                               99.661                    

1753 - Implantacao do BRT Transbrasil                                                                                                         94.154                    

3539 - Estabilizção Geotécnica                                                                                                               29.157                    

1143 - Constrção e Recuperaçao de Obras de Arte Especiais                                                                                    3.196                        

1718 - Revitalização com Obras de Pavimentação e Drenagem em Diversos Espaços 2.298                        

Demais 5.712                        

Secretaria Municipal de Educação 134.797                 29,29%

2181 - Descentralização da Gestão Participativa                                                                                               86.461                    

2213 - Aquisição de Material Didático                                                                                                         31.452                    

1111 - Construção de Escolas em Tempo Integral                                                                                                6.500                        

1112 - Obras para a Rede de Ensino Fundamental                                                                                                5.596                        

Demais 4.789                        

Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro 26.049                    5,66%

5023 - Precatórios Judiciais - TJERJ                                                 25.699                    

5034 -  Precatórios Judiciais  de Pequeno valor - TJERJ                                                                                 226                             

2799 - Manutenção e Desenvolvimento da Informática 98                                

2155 - Modernização da PGM                                                                                               25                                

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação 19.682                    4,28%

1755 - Implantação do VLT do Centro                                                                                                           19.232                    

2163 - Apoio administrativo - Rio Global, Produtivo, Inovador e de Oportunidades                                                              450                             

Subtotal 414.706                 90,10%

Demais Secretarias 45.574                    9,90%

460.279                 100%

Fonte: Contas de Governo 2021

Total dos Investimentos

 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura foi responsável por 50,88% do montante 

empenhado, com destaque para as ações “Urbanização e Reurbanização de Praças, 

Áreas de Lazer, Logradouros e Parques Urbanos e Esportivos” e “Implantação do 

BRT Transbrasil”, no total de R$ 193,81 milhões. 

Já a Secretaria Municipal de Educação teve o maior volume de Investimentos  

(R$ 86,46 milhões) alocado na ação “Descentralização da Gestão Participativa”, 

além de investimentos em “Aquisição de Material Didático” (R$ 31,45 milhões). 

Já com relação à PGM, cabe ressaltar que 99,53% das despesas empenhadas no grupo 

Investimentos se referem a precatórios.    

  

 

A distribuição das despesas por órgãos de governo é a seguir apresentada. 
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24,53%

21,11%

21,03%

13,10%

6,87%

2,42%

10,95%

Despesa Total por Órgão

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Demais

 

As Secretarias Municipais de Educação, de Fazenda e Planejamento, de Saúde, os 

Encargos Gerais do Município, e as Secretarias de Conservação e Infraestrutura 

executaram 89,05% de toda a despesa empenhada pelo Município no exercício de 

2021. 

O quadro a seguir apresenta a execução orçamentária de todos os órgãos do 

Município. 

R$ mil

ÓRGÃOS
 Despesa 

Empenhada 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.956.455            

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 6.847.122            

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 6.823.368            

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 4.249.122            

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO 2.229.718            

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 783.605                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 639.205                 

CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 618.562                 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 432.702                 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 384.869                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 270.567                 

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 252.325                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA 135.281                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 123.842                 

GABINETE DO PREFEITO 117.195                 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DA CIDADE 103.370                 

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INOVACAO E SIMPLIFICACAO 74.553                     

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 73.194                     

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 68.779                     

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 53.048                     

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 44.882                     

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA 42.458                     

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 33.206                     

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL E QUALIDADE DE VIDA 20.802                     

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA 15.752                     

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 12.934                     

SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA 12.501                     

SECRETARIA MUNICIPAL  DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS 10.561                     

 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICA E PROMOÇÃO DA MULHER 5.201                        

 SECRETARIA ESPECIAL DE ACAO COMUNITARIA 4.620                        

SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA 2.183                        

Total 32.441.982         

Fonte: Contas de Governo  2021  
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Cumpre destacar que 82,77% da despesa executada pela Secretaria Municipal de 

Fazenda e Planejamento referem-se ao pagamento dos benefícios concedidos pelo 

FUNPREVI (aposentadorias/pensões), e 90,89% dos gastos da Secretaria Municipal 

de Conservação foram executados pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana – 

COMLURB. 

Já as despesas do Órgão Encargos Gerais do Município (R$ 4,25 bilhões) foram 

compostas em sua maioria por amortização/encargos da dívida (R$ 1,96 bilhão), 

obrigações patronais (R$ 1,12 bilhão) e aporte para capitalização do FUNPREVI 

(R$ 347,06 milhões), além de despesas com pessoal, outros benefícios 

previdenciários e assistenciais e outras. 

 

A aplicação dos recursos da Administração Pública encontra-se aqui examinada por 

meio das Funções Governamentais, que agregam o nível máximo de ações do 

Município no cumprimento de seus objetivos socioeconômicos. 

A classificação funcional segrega as dotações orçamentárias, buscando indicar em 

qual área de ação municipal a despesa foi realizada. 

O anexo 2 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) sintetiza as 

informações referentes à execução da despesa por funções de governo, evidenciado 

conforme a seguir. 
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R$ mil

FUNÇÕES
 Dotação

 Inicial 

 Dotação 

Atualizada 

 Despesa 

Empenhadada 

 Composição

Emp. % 

EDUCACAO 7.055.643           8.116.047           7.956.456           24,53%

SAUDE 6.497.224           7.735.682           6.809.513           20,99%

PREVIDENCIA SOCIAL 6.013.553           6.489.844           5.894.349           18,17%

ENCARGOS ESPECIAIS* 2.650.542           3.251.475           3.219.737           9,92%

ADMINISTRACAO 2.715.283           2.646.712           2.544.505           7,84%

URBANISMO 2.414.696           2.692.862           2.212.003           6,82%

LEGISLATIVA 987.076                987.076                870.887                2,68%

ASSISTENCIA SOCIAL 815.073                849.528                788.639                2,43%

SEGURANCA PUBLICA 610.694                610.489                576.705                1,78%

SANEAMENTO 632.581                640.272                570.818                1,76%

TRANSPORTE 244.175                363.264                311.745                0,96%

CULTURA 133.322                188.896                172.462                0,53%

JUDICIARIA 122.617                201.444                152.177                0,47%

TRABALHO 25.477                    88.437                    80.125                    0,25%

COMERCIO E SERVICOS 71.863                    128.815                76.821                    0,24%

GESTAO AMBIENTAL 89.193                    85.483                    70.391                    0,22%

DESPORTO E LAZER 27.259                    54.670                    53.048                    0,16%

HABITACAO 72.703                    83.502                    44.816                    0,14%

DIREITOS DA CIDADANIA 22.185                    36.805                    18.862                    0,06%

CIENCIA E TECNOLOGIA 8.994                       13.869                    12.934                    0,04%

INDUSTRIA 10.485                    11.141                    4.990                       0,02%

RESERVA DE CONTIGENCIA 47.000                    102.000                -                              0,00%

Total Funções 31.267.639        35.378.315        32.441.982        100%

Fonte: Contas de Governo  2021

(*)A função “Encargos Especiais” engloba as despesas orçamentárias em relação às quais não se pode

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.
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As funções Educação, Saúde, Previdência Social, Encargos Especiais, Administração 

e Urbanismo foram responsáveis por 88,27% do montante da despesa executada pelo 

Município no ano corrente. 
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Neste item, apresenta-se a performance das principais funções, abrangendo o 

período de 2017 a 2021, ressaltando que os dados foram corrigidos pelo IPCA-E 

médio do período, mantendo-se o valor do exercício em análise constante. 

 -
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Despesas Empenhadas maiores Funções

 EDUCACAO

 SAUDE

 PREVIDENCIA
SOCIAL

ENCARGOS
ESPECIAIS

 ADMINISTRACAO

 URBANISMO

 

FUNÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021

EDUCACAO 7.424.364           7.382.732           7.833.639           7.570.789           7.956.456           

SAUDE 6.007.419           5.949.707           5.968.199           6.800.207           6.809.513           

PREVIDENCIA SOCIAL 5.588.129           5.795.591           6.194.256           6.284.383           5.894.349           

ENCARGOS ESPECIAIS 2.178.256           3.265.092           3.471.692           2.528.105           3.219.737           

ADMINISTRACAO 3.279.766           2.673.385           2.856.835           2.844.490           2.544.505           

URBANISMO 2.965.545           2.609.450           2.882.252           2.711.771           2.212.003           

Fonte: FINCON  

A função Educação apresentou crescimento real da despesa na ordem de R$ 385,67 

milhões (5,09%), quando comparada com o exercício anterior.  A principal variação 

foi verificada no programa Modernização da Gestão e Melhoria da Infraestrutura na 

Educação, com empenho a maior em R$ 728,20 milhões no período sob análise. O 

programa Gestão Administrativa – Capital Humano na Formação Carioca, que 

representa 78,58% desta função, teve uma queda na despesa de R$ 377,57 milhões. 

Sob o aspecto dos grupos de natureza, as despesas com Pessoal e Encargos Sociais 

representaram 74,47% da execução da função no exercício, enquanto Outras 

Despesas Correntes e Investimentos corresponderam, respectivamente, a 23,84% e 

1,69% do montante empenhado.  

Em relação à série histórica, verifica-se um incremento de 7,17%, em termos reais, 

na execução desta função, quando comparados os exercícios de 2017 e 2021. 
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Com relação à função Saúde, verifica-se que o montante empenhado em 2021 ficou 

no mesmo patamar da execução em 2020, apresentando leve acréscimo de R$ 9,31 

milhões, o que representou um incremento de apenas 0,14%, descontada a inflação 

do período. Observou-se acréscimo real nos programas “Atenção Primária e Saúde 

Presente” (R$ 129,74 milhões), “Urgência e Emergência” (R$ 57,34 milhões) e 

Vigilância em Saúde (R$ 54,74 milhões). Já os programas “Atenção Hospitalar e 

Maternidade” e “Regulação e Gestão do SUS” apresentaram decréscimo de 

R$ 199,54 milhões e R$ 65,55 milhões, respectivamente. 

No período de 2017-2021, houve aumento na execução desta função de 13,35%, o 

equivalente a R$ 802,09 milhões em valores absolutos. 

Na Função Previdência Social, observa-se aumento contínuo em suas despesas no 

período entre 2017 e 2020. Em 2021 os valores empenhados apresentaram queda de 

6,21%, equivalente a R$ 390,03 milhões em valores absolutos. No acumulado do 

período 2017-2021, verifica-se crescimento real de 5,48% (R$ 306,22 milhões). 

As obrigações com aposentadorias e pensões são as despesas com maior 

representatividade nesta função, respondendo por 96,66% da execução em 2021. 

Os aspectos relacionados à situação financeira e atuarial do FUNPREVI são abordados 

no subitem 4.4. 

Na Função Encargos Especiais constatou-se que o montante empenhado em 2021 foi 

27,36% (R$ 691,63 milhões) superior ao executado em 2020, em decorrência, 

principalmente, do incremento das despesas com a dívida interna contratual e seus 

encargos, dado que em 2020 houve a suspensão dos pagamentos do serviço da dívida 

dos contratos celebrados com a CEF e o BNDES e da dívida renegociada com a União, 

por conta da Lei Complementar n.º 173/2020. 

Em relação à série histórica, o aumento da despesa nesta função foi de 47,81% 

(R$ 1,04 bilhão) em relação ao exercício de 2017. 

A Função Administração apresentou decréscimo de 10,55% (R$ 299,99 milhões) nos 

valores empenhados em 2021, quando comparado ao exercício anterior, 

principalmente em função da diminuição do programa “Gestão Administrativa - 

Governança”, na ordem de R$ 299,23 milhões. 

Para o período 2017-2021, a redução foi de 22,42% que, em valores absolutos, 

equivalem a R$ 735,26 milhões. 
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A Função Urbanismo apresentou decréscimo de 18,43% (R$ 499,77 milhões) nas 

despesas empenhadas em 2021 em comparação ao ano de 2020. As reduções mais 

significativas ocorreram nos programas “Gestão Administrativa – Mudanças 

Climáticas e Resiliência” (R$ 166,29 milhões), “Conserva Rio” (R$ 119,84 milhões) 

e “Expansão do Sistema de Transportes” (R$ 102,97 milhões). 

Na análise da série histórica, houve uma queda nos empenhos na ordem de 25,41% 

(R$ 753,54 milhões) entre os exercícios de 2107 e 2021. 

 

Conforme o item 5.1 da parte I da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao 

Setor Público - MCASP, a classificação orçamentária por Fontes/Destinações de 

Recursos tem como objetivo identificar as origens do financiamento dos gastos 

públicos, como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, exercendo duplo 

papel no processo orçamentário.  

Para a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação de 

recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa 

orçamentária, o mesmo código identifica a origem dos recursos que estão sendo 

utilizados. Esse mecanismo corrobora o atendimento do parágrafo único do art. 8º e 

do inciso I do art. 50, ambos da LRF: 

“Art. 8º [...]  

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica 
serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, 
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a 
escrituração das contas públicas observará as seguintes:  

I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os 
recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem 
identificados e escriturados de forma individualizada; ” 

 

A destinação pode ser classificada em: 

-  Destinação Vinculada – é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de 

recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma.   
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-  Destinação Ordinária – são as fontes cujo processo de alocação é livre entre a 

origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, obedecendo 

à Lei Orçamentária, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Plano Plurianual. 

No exercício de 2021, as despesas orçamentárias do Município foram empenhadas 

nas seguintes fontes de recursos. 
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R$ mil

Fontes de  Recursos
Despesa 

Empenhada

Recursos  Arrecadados no Exercício 31.970.250

Ordinarios Nao Vinculados 10.154.020

Fundo Especial De Previdencia Do Municipio Do Rio De Janeiro 5.004.243

Fundeb 3.526.030

Ordinarios Nao Vinculados - Receitas De Impostos E De Transferencia De Impostos - Saude 1.966.850

Ordinarios Nao Vinculados - Receitas De Impostos E De Transferencia De Impostos - Educacao 1.688.846

Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar 1.348.773

Ordin Nao Vinc - Contribuicao Previdenciaria Suplementar - Educacao 1.335.730

Convenios 1.118.949

Ordin Nao Vinc - Contribuicao Previdenciaria Patronal - Educacao 641.931

Ordin Nao Vinc - Contribuicao Previdenciaria Suplementar 589.672

Royalties Do Petroleo 561.555

Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento 549.720

Ordin Nao Vinc - Contribuicao Previdenciaria Patronal 494.169

Atencao Basica 420.831

Cosip 369.207

Salario Educacao 294.196

Ordin Nao Vinc - Contribuicao Previdenciaria Patronal - Saude 258.886

Fundo De Assistencia A Saude Do Servidor 245.664

Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio 245.003

Receita Propria De Autarquias, Fundacoes E Empresas 237.040

Ordinarios Nao Vinculados - Fundo De Assistencia A Saude Do Servidor 148.623

Multas Por Infracao A Legislacao Do Transito 116.318

Transferencia Do Governo Federal Para Merenda Escolar 93.451

Ordin Nao Vinc - Contribuicao Previdenciaria Suplementar - Saude 65.986

Vigilancia Em Saude 64.539

Transferencia Da Cmrj Para Educacao E Saude 59.232

Incentivo A Cultura 54.775

Inspecao Sanitaria 48.447

Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social 38.833

Outras 33.798

Assistencia Farmaceutica 33.051

Programa Dinheiro Direto Na Escola - Transferencia Do Governo Federal Para Educacao 32.158

Contrapartida - Regularizacao De Obras - Contrapartida De Operacoes De Credito 28.913

Fecmrj 18.039

Convenio Realizado 16.588

Alienacao De Bens 15.771

Alienacao De Bens 14.612

Contrapartida - Regularizacao De Obras 12.803

Multas Por Infracao A Legislacao De Saude 11.576

Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013 3.342

Operacoes De Credito Contratuais Realizadas 3.188

Honorarios Advocaticios 2.945

Contribuicao De Intervencao No Dominio Economico - Cide 923

Contrapartida De Convenios 380

Ordinarios Nao Vinculados - Contrapartida De Convenios 234

Transferencia Especial Da Uniao - Art. 166-A, I, Constituicao Federal 233

Investimentos Na Rede De Servicos De Saude 151

Doacoes 26

Gestao Do Sus 1

Superavit Exercício Anterior 471.733

Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento - Exercicios Anteriores 149.665

Convenio Realizado - Exercicios Anteriores 138.053

Honorarios Advocaticios - Exercicios Anteriores 47.140

Transferencia Do Governo Federal Para Merenda Escolar - Exercicios Anteriores 28.599

Fundeb - Exercicios Anteriores 28.519

Contrapartida - Regularizacao De Obras - Exercicios Anteriores 19.129

Ordinarios Nao Vinculados - Alienacao De Bens - Exercicios Anteriores 10.974

Operacoes De Credito Contratuais Realizadas - Exercicios Anteriores 9.058

Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social - Exercicios Anteriores 8.835

Outras - Exercicios Anteriores 7.947

Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores 4.298

Receita Propria De Autarquias, Fundacoes E Empresas - Exercicios Anteriores 4.274

Salario Educacao - Exercicios Anteriores 4.185

Investimentos Na Rede De Servicos De Saude - Exercicios Anteriores 3.066

Doacoes - Exercicios Anteriores 2.553

Multas Por Infracao A Legislacao Do Meio Ambiente - Exercicios Anteriores 2.273

Contribuicao De Intervencao No Dominio Economico - Cide - Exercicios Anteriores 1.415

Incentivo A Cultura - Exercicios Anteriores 998

Multas Por Infracao A Legislacao De Saude - Exercicios Anteriores 751

TOTAL 32.441.982  
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Constata-se que 98,55% da despesa executada foi financiada com receitas 

arrecadadas no exercício, enquanto apenas 1,45% teve como fonte de recursos 

superavit financeiro apurado no exercício anterior, através da abertura de créditos 

suplementares. 

Segue a distribuição gráfica das principais despesas por fonte de recursos em 2021, 

podendo-se observar que apenas as nove fontes mais representativas responderam 

por 86,91% da execução do Município no presente exercício. 
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O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 320, dispõe que: 

A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, 
exclusivamente, em sinalização, em engenharia de tráfego, em engenharia de 
campo, em policiamento, em fiscalização, em renovação de frota circulante, 
em educação de trânsito, em melhoria das condições de trabalho dos 
profissionais do segmento de transporte rodoviário e da segurança e do 
desempenho ambiental da frota circulante. 

As formas de aplicação das receitas arrecadadas com a cobrança das multas de 

trânsito foram explicitadas na Resolução do Conselho Nacional de Trânsito – 

Contran n.° 638/2016, alterada pela Resolução n.º 660/2017. Posteriormente, em 

24/09/2021 foi publicada a Resolução Contran n.º 875, com vigência a partir de 

01/10/2021, que revoga as resoluções mencionadas, porém sem mudanças 

significativas. 
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O Município empenhou o valor de R$ 116,32 milhões em 2021 na fonte de recursos 

das Multas de Trânsito (FR 109), sendo 97,10% no grupo Outras Despesas Correntes 

e 2,90% em Investimentos. As despesas foram ordenadas pelas seguintes unidades 

orçamentárias.  

R$ mil

Unidade Orçamentária
 Despesa 

Empenhada 

 Companhia De Engenharia De Trafego - Cet Rio 59.213                  

 Fundo Especial De Ordem Publica - Feop 28.364                  

 Recursos sob Supervisão Da Secretaria Municipal De Transportes 23.147                  

 Subsecretaria de Engenharia e Conservação 4.259                     

 Empresa Municipal De Informatica - Iplanrio 1.335                     

Total 116.318              

Fonte: FINCON  

Os recursos da fonte 109 -Multas por Infração à Legislação de Trânsito, foram 

executados nos seguintes programas e ações: 

Fonte de Recursos 109 R$ mil

Programa / Ação
Desp.Empenhada 

2021

Compos.

%

0531 - TRANSITO SEGURO 54.398                           46,77%

4005 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES                                                                                                   33.070                           28,43%

4205 - SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA                                                                                                       19.973                           17,17%

4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO                                                                                                       1.355                              1,17%

0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO 23.194                           19,94%

2287 - OPERACOES REF. A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESP. COM ENVIO E RESTITUICAO E MULTAS DE TRANSITO                                  23.147                           19,90%

4764 - MANUT. E DESENVOL. DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENT., INCLUSIVO E CONECTADO                        48                                       0,04%

0562 - MOBILIDADE, LOGISTICA E OPERACAO PARA O TRANSITO 18.912                           16,26%

4062 - OPERACAO DE TRANSITO                                                                                                                   18.912                           16,26%

0509 - POLITICA DE INCENTIVOS E PROGRAMA SEGURANCA PRESENTE 14.219                           12,22%

2146 - OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS                                                                                      14.219                           12,22%

0071 - CONSERVA RIO 4.259                              3,66%

2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS                                                                                                             4.259                              3,66%

0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GOVERNANCA 1.335                              1,15%

4769 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS                                              1.335                              1,15%

Total Executado  na FR 109 - Multas por Infração à Legislação do Trânsito                          116.318 100%

Fonte: Auditoria 2022 - Gestão Orçamentária e Fiscal
 

Observa-se que as despesas se deram, principalmente, em equipamentos e sistemas 

inteligentes, sinalização, operações de trânsito e remoção de veículos em vias 

públicas. 

4.1.9.1.1 Campanhas Educativas de Prevenção de Acidentes 

A Lei n.º 4.644/2007, alterada pela Lei n.º 6.517/2019, estabeleceu que o Poder 

Executivo é obrigado a aplicar o percentual mínimo de cinco por cento (5%) do valor 

arrecadado das multas de trânsito em campanhas educativas de prevenção de 

acidentes. 
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Tais campanhas devem alcançar prioritariamente os jovens, os motoristas de 

carteiras recém-emitidas e aqueles que, envolvidos em qualquer tipo de infração, 

sejam obrigados a cursos de reciclagem e direção defensiva. 

Já a Lei n.º 7.199, de 17/12/2021, autorizou, em seu art. 1º, o Poder Executivo 

Municipal a suspender todas as vinculações, no exercício de 2021, de receitas 

relativas às multas por infração à legislação de trânsito, enquanto o art. 2º 

estabeleceu que 20% das receitas desvinculadas, em caso de remanejamento para 

outras despesas, deveriam priorizar as melhorias viárias no entorno das unidades 

escolares no Município. 

O quadro a seguir evidencia que o valor empenhado nestas campanhas foi de  

R$ 1,36 milhão, correspondendo a 0,79% do total arrecadado com multas de trânsito 

no exercício.  

R$ mil

 A) Arrecadação de Multas de Trânsito           170.594 

 B) Deduções                       (21)

 C) Arrecadação Líquida (A-B)           170.572 

 D) Despesa na Atividade 4067                  1.355 

 E) Percentual utilizado (D/C) 0,79%

Fonte: FINCON  

Tais despesas foram executadas pelo Fundo Especial de Ordem Pública - FEOP e pela 

Companhia de Engenharia e Tráfego – CET-RIO, por meio da ação 4067 - Educação 

e Segurança no Trânsito.  

 

Os recursos dos Royalties foram criados como uma forma de compensação 

financeira, paga mensalmente aos entes federados atingidos pela produção de 

petróleo. Assim, deveriam fazer frente às necessidades estruturais de Estados e 

Municípios originadas pela indústria de exploração. 

A Lei n.º 2.004/1953 determinava em seu artigo 27, § 3º, que tais recursos fossem 

aplicados, preferencialmente, em energia, pavimentação de rodovias, 

abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e 

saneamento básico.   

A Lei n.º 7.990/1989 veda, em seu artigo 8º, a aplicação dos recursos em pagamento 

de dívida e no quadro permanente de pessoal, exceto para pagamento de dívidas com 
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a União e suas entidades e ao custeio de despesas com manutenção e 

desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica pública em tempo 

integral, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza 

remuneratória a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública 

(§ 1.º). O § 2.º do mesmo dispositivo permite que os recursos originários de tais 

compensações financeiras sejam utilizados para a capitalização de fundos de 

previdência. 

Com o advento da Lei n.º 9.478/97, que revogou expressamente a Lei 

n.º 2.004/1953, houve a concessão de maior liberdade ao Administrador Público para 

direcionar a aplicação das verbas pagas pela exploração e produção do petróleo, gás 

natural e xisto betuminoso, a fim de que os recursos fossem utilizados no interesse 

público geral, independente da área em que seriam aplicados. 

Desta feita, restou vedada a aplicação dos royalties apenas ao pagamento de dívidas 

e ao quadro permanente de pessoal. 

No Município do Rio de Janeiro, os recursos da fonte 141 - Royalties de Petróleo foram 

executados nos seguintes programas e ações no exercício de 2021. 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 150ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       151 

 

Fonte de Recursos 141 R$ mil

Programa / Ação
Desp.Empenhada 

2021

Compos.

%

0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DOS RESIDUOS SOLIDOS                                                   357.290                         63,63%

4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL                                                                                              204.901                         36,49%

4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS                                                                                       148.894                         26,51%

4003 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS                                                                             3.495                                0,62%

0529 - EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES                                                        44.545                             7,93%

1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL                                                                                                         44.545                             7,93%

0071 - CONSERVA RIO                                                                              33.051                             5,89%

2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS                                                                                                             23.982                             4,27%

4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS                                                                                         4.839                                0,86%

2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM                                                                                                      4.229                                0,75%

0513 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                                                                  24.935                             4,44%

2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                                                                                          14.735                             2,62%

2239 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE                                                                                         10.200                             1,82%

0097 - CONTROLE DE ENCHENTES                                                                     18.804                             3,35%

4728 - MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS                                                            18.528                             3,30%

3046 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUT. URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS                                275                                     0,05%

0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE                                              17.500                             3,12%

2238 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO ESPORTE                                                                                                      17.500                             3,12%

0098 - QUALIDADE DE AGUAS URBANAS E GESTAO COSTEIRA                                              16.512                             2,94%

4729 - MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS                                                                        16.512                             2,94%

0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO                                          13.200                             2,35%

3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA                                                                                                               8.940                                1,59%

4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO                                                                           4.216                                0,75%

4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO                                                                                                44                                         0,01%

0536 - RIO + VERDE                                                                               12.525                             2,23%

2201 - GESTAO VERDE                                                                                                                           7.245                                1,29%

3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO                                                                                                                5.147                                0,92%

4010 - CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER                                                                                                   133                                     0,02%

DEMAIS PROGRAMAS 23.195                             4,13%

Total Executado  na FR 141 - Royalties do Petróleo                            561.555 100,00%

Fonte: Auditoria 2022 - Gestão Orçamentária e Fiscal
 

Observa-se que do total empenhado em 2021 (R$ 561,56 milhões), 63,63% 

(R$ 357,29 milhões) foi aplicado no programa Gestão Sustentável dos Resíduos 

Sólidos, sendo R$ 204,90 milhões em Tratamento e Destinação Final Sustentável, e 

R$ 152,39 milhões em gastos relacionados a Remoção e Transporte de Resíduos 

Sólidos. 

Destaca-se que as despesas ocorreram nos grupos Outras Despesas Correntes 

(89,22%) e Investimentos (10,78%), não sendo verificado pagamentos de dívidas e 

ao quadro permanente de pessoal. 

 

 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 151ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       152 

 

 

A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP foi instituída 

pela Lei n.º 5.132/2009, com a finalidade de custear o serviço de iluminação pública 

do Município, que compreende a iluminação de vias, logradouros e demais bens de 

uso comum do povo, e a instalação, manutenção e melhoramento da rede de 

iluminação pública.  

O montante arrecadado com a COSIP é destinado ao Fundo Especial de Iluminação 

Pública- FEIP, vinculado exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação 

pública. 

Os recursos da fonte 150- COSIP foram executadas nos seguintes programas e ações: 

Fonte de Recursos 150 R$ mil

Programa / Ação
Desp.Empenhada 

2021

Compos.

%

0073 - ILUMINA RIO                                                                               357.968                         96,96%

2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE                                                                                                           311.836                         84,46%

1147 - CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ILUMINACAO                                                                                 40.958                             11,09%

2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP                                                                                                5.174                                1,40%

0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS                                       11.239                             3,04%

2061 - ADM. DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP                                                    11.239                             3,04%

Total Executado  na FR 150 - COSIP                            369.207 100,00%

Fonte: Auditoria 2022 - Gestão Orçamentária e Fiscal  

Observa-se que do total empenhado (R$ 369,21 milhões), 96,96% (R$ 357,97 

milhões) foi aplicado no programa Ilumina Rio, sendo R$ 311,84 milhões no 

pagamento da iluminação pública da cidade e R$ 40,96 milhões em gastos 

relacionados à Parceria Público-Privada com a empresa Smart RJ Concessionária. 
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Os projetos, atividades e operações especiais empenhados, de maior incidência 

monetária, foram: 

R$ mil

Projeto/Atividade/Operações Especiais
 Despesa 

Empenhada 

Servidores Inativos Da Rede De Ensino                                                                                                  2.872.181             

Gastos Com Pessoal - Obrig. Patronais E Outros Beneficios - Capital Humano Na Formacao Do Carioca                                  2.224.233             

Pessoal Das Unidades Escolares - Ensino Fundamental                                                                                    2.041.114             

Manutencao Do Custeio Da Rede Hospitalar                                                                                               1.255.153             

Provisao De Gastos Com Pessoal - Saude Preventiva E Emergencia Social                                                                  1.201.648             

Manutencao Da Rede De Atencao Primaria A Saude                                                                                         1.141.671             

Provisao De Gastos Com Pessoal - Adm. Indireta - Rio Verde, Limpo E Saudavel                                                           1.118.053             

Servidores Inativos Da Administracao Direta                                                                                            1.043.642             

Beneficios A Dependentes                                                                                                               819.724                  

Divida Interna                                                                                                                         811.268                  

Gastos Com Pessoal - Obrigacoes Patronais E Outros Beneficios                                                                          809.378                  

Provisao De Gastos Com Pessoal - Adm. Indireta - Saude Preventiva E Emergencia Social                                                  797.118                  

Provisao De Gastos Com Pessoal - Governanca Para Os Cidadaos                                                                           649.324                  

Processamento Legislativo                                                                                                              618.483                  

Provisao De Gastos Com Pessoal - Capital Humano Na Formacao Do Carioca                                                                 617.231                  

Servidores Inativos Da Rede De Saude                                                                                                   564.752                  

Encargos Da Divida Interna                                                                                                             559.859                  

Provisao De Gastos Com Pessoal - Adm. Indireta - Rio Seguro E Vigilante                                                                498.155                  

Pessoal De Apoio Das Unidades Escolares                                                                                                489.158                  

Gastos Com Pessoal - Obrigacoes Patronais E Outros Beneficios - Saude Preventiva E Emergencia Social                                   472.309                  

Pessoal Das Unidades Escolares - Educacao Infantil                                                                                     425.974                  

Reestruturacao Da Divida Renegociada                                                                                                   405.329                  

Restituicao De Depositos Judiciais                                                                                                     370.064                  

Merenda Escolar                                                                                                                        362.670                  

Demais Ações 10.273.490          

Total 32.441.982          

Fonte: FINCON  

As ações com maior incidência monetária referem-se, em geral, a despesas com 

educação, saúde, previdência e pessoal, que são abordadas em outros itens deste 

relatório. Assim, os subitens seguintes tratam dos temas Despesas com Publicidade 

(no período compreendido entre 2017 e 2021), Emendas Legislativas e Orçamento 

Participativo. 

 

Tal ação tem entre seus objetivos dar publicidade aos atos, programas e ações do 

governo municipal, de modo a garantir ao cidadão a participação e os benefícios deles 

decorrentes. 

O comparativo das despesas empenhadas na Atividade 2013 – Publicidade, 

Propaganda e Comunicação Social de 2017 a 2021 é apresentado a seguir, ressaltando 
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que os valores do exercício em análise foram mantidos fixos, atualizando-se os dos 

anos anteriores com base no IPCA-E médio do período. 

R$ mil

Exercício
 Despesa 

Empenhada 

2017 69.548                     

2018 48.519                     

2019 80.948                     

2020 52.604                     

2021 163                             

Fonte: FINCON
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A despesa empenhada em 2021 foi inferior ao gasto de 2020 em 99,69%.  

O montante da despesa do exercício foi executado na Coordenadoria Especial de 

Comunicação Institucional, vinculada à Secretaria Municipal de Governo e 

Integridade Pública, exclusivamente na fonte de recursos 100 (Ordinários não 

Vinculados). 

 

 

A Lei Orçamentária Anual fixou, para o exercício sob análise, despesas decorrentes 

de 60 Emendas Legislativas apresentadas pelos Senhores Vereadores da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro, no montante de R$ 7,18 milhões, sendo 27 delas (R$ 3,21 

milhões) em Outras Despesas Correntes e 33 (R$ 3,97 milhões) em Investimentos. 

No entanto, não houve execução de qualquer despesa decorrente de tais Emendas em 

2021.  

 

A participação popular na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária deve seguir os 

ditames da Lei n.º 3.189, de 23/03/2001, a qual dispõe sobre a participação da 

comunidade no processo de elaboração, definição e acompanhamento da execução 

do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.  

A Lei n.º 6.763/2020, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

de 2021, estabeleceu, em seu art. 9º, § 2º, VIII, que o demonstrativo dos projetos 
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selecionados mediante o processo de orçamento participativo deveria acompanhar a 

Mensagem de encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual. 

O subitem 4.8 da presente Prestação de Contas – Demonstrativo do Orçamento 

Participativo – apresenta os projetos selecionados mediante participação popular, 

como segue. 

R$ mil

PT CODINV Ementa  Empenhado 
% Físico 

Exec.
Observação

1542.17.512.0357.3719 1542008959 0,00

2443.17.512.0357.3719 2443008959 1.735.697,15 99,00%

1542.17.512.0357.3719 1542008961 0,00

2443.17.512.0357.3719 2443008961 112.753,59 -

1601.12.361.0315.1112 1601009114

EM HELIO SMIDT. CONSTRUCAO DE QUADRA

COBERTA E CERTIFICACAO DE COMBATE E

PREVENCAO DE INCENDIOSCBMERJ -

ENGENHO DE DENTRO - 13 RA - AP03

0,00 0,00% Processo em fase de rescisão contratual.

1601.12.361.0315.1112 1601009115

EM SOBRAL PINTO. CONSTRUCAO DE

QUADRA COBERTA E CERTIFICACAO DE

COMBATE E PREVENCAO DE

INCENDIOSCBMERJ - PRACA SECA - 16 RA - AP

04

128.269,21 0,00%

Contrato assinado ao final do ano passado, por ser uma obra com

recursos de Emenda Federal, foi necessário executarmos a

certificação de combate a incêndio por tratar-se de ampliação de

área construída. A despesa aqui discriminada corresponde a este

contrato, realizado ao longo de 2021.

1601.12.361.0315.1112 1601009048

ORCAMENTO PARTICIPATIVO - E.M. JUAN

MONTALVO. C0NSTRUCAO DE QUADRA

COBERTA - TAQUARA 16 RA - AP04

0,00 29,00%

Contrato encontra-se suspenso. Possivelmente será rescindido. 

Cabe ressalvar que esta obra teve uma fatura, em 2019, no 

montante de R$ 53.491,40, o que corrresponde a 29% do valor 

contratual de R$ 181.642,98.

1601.12.361.0315.1112 1601009047

ORCAMENTO PARTICIPATIVO - E.M.

MAESTRO LORENZO FERNANDES.

CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA -

TANQUE - 16 RA - AP04

152.559,64 95,00%  Processo em fase de aceite provisório.

1801.10.301.0330.1887 1801905581

ORCAMENTO PARTICIPATIVO - REFORMA

DO CMS MARIO OLINTO DE OLIVEIRA,

SITUADO A RUA FERRAZ 2, CASCADURA - AP 3

0,00 0,00%

Recurso previsto na Lei nº 6.842, de 29 de dezembro de 2020, que

estimou a receita e fixou a despesa do Município do Rio de Janeiro

para o exercício financeiro de 2021, no montante de R$

851.000,00 (oitocentos e cinquenta e um mil reais).

Posteriormente, cancelado conforme Decreto Rio nº 48.524, de 12 

de fevereiro de 2021, que abriu crédito suplementar ao

Orçamento da Seguridade Social da Prefeitura da Cidade do Rio de

Janeiro, em favor da Secretaria Municipal de Saúde (R$

500.000,00) e Decreto Rio nº 48.525, de 12 de fevereiro de 2021,

que abriu crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade Social

e Fiscal da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em favor de

Diversos Órgãos e Entidades Municipais (R$ 350.000,00).

2306.15.125.0094.2086 -
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

URBANO IMPLANTADO - OP
0,00 0,00%

Com a subdivisão da SMU em SMPU e SMDEIS, em 2021, esta

passou a conduzir a ação orçamentária. Há, contudo, a

necessidade de conclusão de projeto e de que seja concedido

crédito suplementar para tal fim.

ORCAMENTO PARTICIPATIVO - 

SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - 

COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - RA XIX 

AP 5.3

ORCAMENTO PARTICIPATIVO -

IMPLANTACAO TRABALHO SOCIO

AMBIENTAL PROGR SANEANDO SANTA CRUZ

RA XIX AP 5.3

A obra de implantação do interceptor e coletores tronco da rede de 

esgotamento sanitário no trecho entre a Rua Paçuare, Paciência, e

a Rua Bominal (ETE), Santa Cruz, tinha previsão de término no

exercício de 2021. Houve problemas técnicos na máquina de

cravação do tubos SHIELD, que impossibilitaram sua conclusão,

transferindo 176 metros finais para 2022.

O desenvolvimento e a implantação do trabalho sócio-ambiental

para apoiar as ações ambientais do programa Saneando Santa Cruz

acompanham a implantação da obra do coletor tronco. Este

trabalho é desenvolvido sem meta específica associada,

demonstrando somente a execução financeira para

acompanhamento da obra.
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R$ mil

PT CODINV Ementa  Empenhado 
% Físico 

Exec.
Observação

A meta foi superada através de seminário entitulado "Envelhecer 

Agora: Uma reflexão sobre o presente gerando mudanças de 

hábitos para o amanhã". O evento aconteceu no dia 29/09 às 

14:00, de forma remota, devido as medidas de proteção contra a 

COVID (https://www.youtube.com/watch?v=0YPAQTsMFTY)                            

O seminário contou com os seguintes painéis:

Mesa de Abertura: Envelhecer é agora: uma reflexão sobre o 

presente gerando mudanças de hábitos para o amanhã.

Mediador - Subsecretário Genário Simões

Participante - Secretário Junior da Lucinha

Participante - Rafaela Bastos: Presidente da Fundação João 

Goulart

Participante - Paulo Miranda: Presidente da MultiRio

Painel 1: Longevidade e o acesso às novas tecnologia

Mediador - Secretário Junior da Lucinha

Participante - Cristiane Santos: SENAI CETIQT

Participante - Eduardo Arauju: Produtor Cultural e idealizador da 

SENHORAS DO CALENDÁRIO

Painel 2: Envelhecimento com qualidade de vida e os desafios

Mediador - Lany Santiago

Participante: Secretário Junior da Lucinha

Participante: Cícero Araújo

Participante: Sandra Rabello, Coordenadora de Projetos de 

Extensão da UnATI/UERJ

O evento estava previsto para a participação de 150 pessoas, 

porém a audiência foi maior, medida em 687 visitantes.

A ação 2146 apresenta duas metas físicas: 4887 e 4914, ambas da 

Unidade Orçamentária 3904 - Fundo Especial de Ordem Pública 

(FEOP).

Somente na fase final do exercício financeiro 2021, os conselheiros 

do FEOP identificaram que houve equívoco na utilização da meta 

no processo de execução orçamentária. Todas as fases 

orçamentárias foram realizadas associando a dotação 

exclusivamente à meta 4887.

Embora tenha sido identificado o equívoco, não houve tempo hábil 

(diante do término do exercício financeiro) para retificálo, 

realizando a reclassificação orçamentária, de modo a ajustar as 

metas aos respectivos recursos financeiros aplicados.

O valor de R$ 2.093.480,85 (correspondente a reserva 

orçamentária nº 109) seria o único a ser associado à meta 4887.

Os demais recursos, R$ 20.551.487,22, foram todos aplicados 

para o cumprimento da meta 4914.

Fonte: Contas de Governo 2021

3904.04.127.0509.2146
VEÍCULO ABANDONADO / ESTACIONADO EM

LOCAL IRREGULAR REMOVIDO - OP
-

2801.08.241.0099.2861 -

PESSOA ATENDIDA - CONVIVÊNCIA PARA A

PROMOÇÃO DA SAÚDE, EMPODERAMENTO E 

BEM ESTAR - OP

0,00 358,00%

99,22%0,00

 

 

O Anexo 13 do RREO - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas tem por 

finalidade dar transparência ao cumprimento do limite das despesas derivadas de 

tais parcerias em relação à Receita Corrente Líquida - RCL. 

Tal demonstrativo, no caso dos Municípios, visa à aferição do limite de 5% previsto 

no art. 28  da Lei n.º 11.079, de 30/12/2004, que instituiu normas gerais para licitação 

e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública, e 

que, nos termos do parágrafo único do seu art. 1º, se aplica aos órgãos da 

administração pública direta dos Poderes Executivo e Legislativo, aos fundos 

especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades 

de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
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O § 2º do já mencionado art. 28 da Lei n.º 11.079/2004 prevê que, na aplicação do 

limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas derivadas de 

contratos de parceria celebrados pela administração pública direta, autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo respectivo ente, excluídas as 

empresas estatais não dependentes. 

Atualmente, estão em vigor quatro PPP´s com previsão de pagamento de despesas 

por parte do Município: Porto Maravilha, Rio Mais S.A., VLT Carioca S.A e Smart RJ 

Concessionária de Iluminação Pública SPE S.A. 

 Porto Maravilha 

Trata-se de acordo firmado em 26/11/2010, entre a Companhia de Desenvolvimento 

Urbano do Rio de Janeiro (CDURP) e a Concessionária Porto Novo S.A., tendo por 

objeto a contratação, na modalidade de concessão administrativa, de serviços 

visando à revitalização, à operação e à manutenção da AEIU (Área de Especial 

Interesse Urbanístico) da região portuária, no valor inicial de R$ 7,61 bilhões.  

Não obstante o que consta no subitem 4.5.2, a CDURP foi considerada, para fins de 

elaboração da presente Prestação de Contas, como estatal não dependente, razão 

pela qual as despesas decorrentes de tal parceria não foram incluídas no cálculo do 

limite de 5%, previsto no art. 28, caput, da Lei n.º 11.079/2004. 

 Concessionária Rio Mais S.A. 

Trata-se de Parceria Público-Privada, firmada em 26/04/2012, entre o Município, 

por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil, e a Concessionária Rio Mais S.A., 

tendo por objeto a construção, operação e manutenção do Parque Olímpico, visando 

à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no valor inicial de R$ 1,35 

bilhão. 

 Concessionária do VLT Carioca S.A. 

Trata-se de acordo, firmado em 14/06/2013, entre o Município do Rio de Janeiro, por 

meio da Secretaria Municipal da Casa Civil, e a Concessionária do VLT Carioca S.A., 

tendo por objeto a concessão patrocinada para a prestação dos serviços, incluindo a 

realização das obras e fornecimento da rede prioritária, visando à implantação, à 

operação e à manutenção de sistema de Veículos Leves sobre Trilhos - VLT, na região 

portuária e central do Rio de Janeiro. O valor inicial da concessão foi de R$ 1,61 bilhão, 

a ser pago em 270 contraprestações mensais, contadas do início da Operação 
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Comercial da Etapa 1 da Rede Prioritária do Sistema VLT. O Aporte Público fixado foi 

de R$ 532 milhões, para aquisição ou construção de bens reversíveis por parte da 

Concessionária. 

 Smart RJ Concessionária de Iluminação Pública SPE S.A. 

Trata-se de contrato de parceria público-privada, firmado entre a Companhia 

Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ e a concessionária Smart RJ, objeto do 

processo administrativo n.º 01/830.038/2019. 

Os valores das despesas empenhadas até 2021, bem como a projeção de gastos no 

período de 2022/2030 com as PPPs firmadas com as Concessionárias Rio Mais S.A., 

VLT Carioca S.A. e Smart RJ não resultam, em nenhum exercício objeto do 

demonstrativo, em proporção superior a 5% da RCL, cumprindo assim o limite 

estabelecido no art. 28 da Lei n.º 11.079/2004, conforme apresentado a seguir. 

 

R$ mil

Exercício
Despesas de PPP 

Parque Olímpico

Despesas de PPP 

VLT Carioca

Despesas de PPP 

Iluminação Pública

Total PPP's 

sujeitas ao limite
RCL %

2020 1.759                               59.312                           -                                       61.072                        23.415.408 0,26%

2021 -                                     -                                     73.826                             73.826                        30.730.452 0,24%

2022 -                                     138.440                        130.224                          268.664                     30.610.149 0,88%

2023 -                                     138.440                        130.357                          268.797                     30.490.317 0,88%

2024 -                                     138.440                        132.121                          270.561                     30.370.954 0,89%

2025 -                                     138.440                        133.690                          272.130                     30.252.059 0,90%

2026 -                                     138.440                        135.260                          273.699                     30.133.628 0,91%

2027 -                                     138.440                        136.631                          275.071                     30.015.662 0,92%

2028 -                                     138.440                        138.398                          276.838                     29.898.157 0,93%

2029 -                                     138.440                        139.967                          278.407                     29.781.112 0,93%

2030 -                                     138.440                        141.537                          279.976                     29.664.526 0,94%

* Atualização da RCL pelo Manual de Instrução de Pleitos (MIP) divulgado pela STN em nov/2020.

Fonte: Contas de Governo 2021

 

Importa ainda mencionar que a apuração do cumprimento do que dispõe o art. 28 da 

Lei n.° 11.079/2004 nos próximos exercícios poderá ser impactada pelo cômputo das 

despesas decorrentes da PPP firmada entre a CDURP e a Concessionária Porto Novo 

S.A, em função do exposto no subitem 4.5.2, no que se refere à condição de 

independência da estatal municipal. 

Cabe por fim ressaltar que o acompanhamento da execução dos instrumentos 

mencionados neste subitem, inclusive os firmados pelas empresas municipais 
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consideradas não-dependentes, é realizado pelas demais unidades técnicas 

vinculadas à Secretaria Geral de Controle Externo. 

 

O art. 29-A da Constituição Federal dispõe sobre os limites máximos da despesa total 

do poder legislativo municipal, a ser apurado sobre o somatório da receita tributária 

e das transferências previstas no § 5.º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente 

realizado no exercício anterior. 

Conforme dados disponíveis na plataforma DATA.RIO, mantida pelo Instituto 

Pereira Passos (IPP), a população estimada do Município ao final de 2021 

correspondia a 6,78 milhões de habitantes. Assim, o limite estipulado no art. 29-A 

corresponde, no caso da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, a 4% da base 

de cálculo definida (inciso V – população entre 3,00 e 8,00 milhões de habitantes). 

Ademais, o § 2.º do mesmo dispositivo classifica como crime de responsabilidade as 

seguintes condutas do Chefe do Poder Executivo Municipal: 

 efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; 

 não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou 

 enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. 

Com relação à LOA/2021 (Lei n.º 6.842/2020), o art. 26 dispõe: 

O Poder Executivo, mediante solicitação, abrirá crédito suplementar em favor 
do Poder Legislativo, no prazo de até trinta dias, contados da divulgação das 
diferenças correspondentes a eventual excesso de arrecadação em relação à 
previsão da Receita Tributária e das Transferências previstas no § 5º do art. 
153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal efetivamente realizadas até 
31 de dezembro de 2020, de modo a alcançar até o final do exercício financeiro 
de 2021 o limite de quatro por cento do valor previsto no art. 29-A, inciso V, 
da Constituição Federal.  

A apuração da base de cálculo definida no art. 29-A da CF/88 é apresentada a seguir, 

com base na arrecadação do exercício de 2020, e considerando ainda as decisões 

emanadas por esta Corte nos processos n.ºs CMRJ/1496/2004, CMRJ/3408/2005, 

CMRJ/6466/2009, CMRJ/1646/2011, CMRJ/2648/2016 e CMRJ/2459/2017: 
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R$ mil

Receita Tributária Arrecadada em 2020                     13.411.863 

IPTU 3.235.981                      

ITBI 856.830                          

ISS 5.489.189                      

IRRF 1.362.568                      

Taxas 516.533                          

Dívida Ativa Tributária 441.713                          

Multa e Juros s/ Tributos 140.905                          

Multa e Juros s/ contribuições 9                                          

Multas e Juros s/ Dívida Ativa Tributária 269.795                          

Contribuição dos servidores P/RPPS - FUNPREVI 741.114                          

COSIP 335.408                          

Conversão de Depósito Judicial Tributário 0                                          

Conversão de Depósito Administrativo Tributário 21.818                             

Transferências Constitucionais Arrecadadas em 2020                        3.655.115 

Cota Parte do FPM 365.165                          

Cota Parte do ITR 951                                    

IOF - Ouro -                                     

Desoneração ICMS - Exportação -                                     

Cota Parte do ICMS 2.472.550                      

Cota Parte do IPVA 745.277                          

Cota Parte do IPI - Exportação 69.198                             

CIDE 1.973                                

A - Total Receita Tributária + Transferências Constitucionais                     17.066.979 

B - Limite do Gasto Total da CMRJ  - Art 29-A - (4%*A)                            682.679 

 

Conforme consultas ao FINCON e ao site da CMRJ, o total repassado pelo Município 

em 2021 correspondeu a R$ 682,29 milhões, tendo sido efetuado em parcelas 

mensais antes de cada dia 20, cumprindo o mandamento constitucional. 

 

4.2 Educação 

 

De acordo com o art. 212, caput, da Constituição Federal de 1988, os recursos a serem 

aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE nos Municípios da 

Federação não deverão ser inferiores a 25% da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências.  

O não cumprimento do percentual mínimo de 25% da obrigação constitucional 

sujeita o Município: 

a) à intervenção do Estado, conforme o art. 35, III, da Constituição 

Federal; 

b) ao não recebimento de transferências voluntárias, conforme o art. 25, 

§1º, IV, “b”,  da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF). 
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Entretanto, vale ressaltar a promulgação da Emenda Constitucional n.º 119, de 

27/04/2022, que acresceu o art. 119 aos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

A referida Emenda isenta de responsabilidade estados e municípios pela não 

aplicação de percentuais mínimos de gastos em educação nos exercícios de 2020 e 

2021, devido ao estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19. 

Preceitua, em seu parágrafo único que, em caso de diferença a menor entre o valor 

aplicado e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 

2021, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento 

do ensino, até o exercício financeiro de 2023.  

As ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins 

de limite constitucional, são aquelas realizadas com vistas à consecução dos 

objetivos básicos das instituições educacionais em todos os níveis e estão elencadas 

no art. 70, caput, e I a VIII, da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB), tais como: remuneração e aperfeiçoamento dos 

profissionais da educação, despesas relacionadas à aquisição, à manutenção e ao 

funcionamento das instalações necessárias ao ensino, uso e manutenção de bens e 

serviços vinculados ao ensino, aquisição de material didático, transporte escolar 

entre outros. 

Em atendimento ao art. 165, §3º, da CF c/c o art. 72 da LDB, o Poder Executivo 

apresentou o Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE no subitem 

2.1.7 da Prestação de Contas de Governo de 2021. A tabela a seguir sintetiza a relação 

entre as receitas e despesas com MDE, em 2021, apresentadas no Anexo 8. 

R$

Receitas Resultantes de  Impostos e Transferências  [A] 17.819.742.665            

Receitas de Impostos 13.442.026.764            

Receita de Transferências Constitucionais e Legais 4.377.715.901               

Despesas  com Ações Típicas  de MDE  [B] 7.320.408.653               

Despesas com Educação Infantil 672.131.432                    

Despesas com Ensino Fundamental 6.648.277.221               

Deduções Consideradas  Para Fins de Limite  Constitucional  [C] 2.686.306.196               

Resultado líquido das transferências do FUNDEB 2.686.306.196               

Total das Despesas Para Fins de Limite [D] = [B-C] 4.634.102.457               

Percentual de Aplicação em MDE Sobre Receita Líquida de Imposto [E] = [D/A] 26,01%

Fonte: Contas de Governo 2021  
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Na auditoria realizada pela CAD, em março de 2022, constatou-se a inclusão de 

despesas com previsão de ressarcimento na base de cálculo da MDE/2021. Tais 

despesas encontram-se reguladas por meio do Termo de Cessão n.º 251/2011, 

celebrado entre a SME e a SEEDUC: 

[...] Cláusula quinta - 

Pela utilização dos prédios municipais referidos na cláusula primeira, o 
Estado (SEEDUC) e o Município (SME) assumem os seguintes compromissos: 

I – DO ESTADO (SEEDUC) 

a) Pagamento de 33.33% das despesas realizadas pelo Município (SME) com 
conservação, manutenção, preservação e segurança dos prédios municipais 
ora cedidos e suas instalações, equipamentos e mobiliário [...] 

De acordo com a totalização das notas de débitos fornecidas pela Secretaria 

Municipal de Educação - SME, o valor referente ao período de janeiro a junho de 2021, 

correspondente à alínea “a” do item I da Cláusula quinta do Termo foi de  

R$ 4.282.816,50. 

Observa-se que segundo o ajustado, o Município realiza orçamentariamente as 

despesas que o Estado deverá ressarcir a posteriori. As condições de pagamento pelo 

Estado constam no parágrafo primeiro da cláusula mencionada. 

Cabe ressaltar, porém, que conforme Ofício SME n.º 2022/09032, a Secretaria 

informou que foi acordado junto a SEEDUC que não haveria emissão de notas de 

débito do período de julho a dezembro de 2021, tendo em vista a confecção e 

assinatura de novo Termo de Cessão de Uso, que se encontra em fase de elaboração. 

Consoante já observado no exame das Contas de Governo de 2010 a 2020, o 

percentual de 33,33% de despesas com conservação, manutenção, preservação e 

segurança das unidades de ensino cedidas são gastos realizados pela SME com o 

ensino estadual, pois, do contrário, não haveria necessidade de ressarcimento. 

Ocorre que nos termos do art. 11, V, da LDB, somente são contempladas na MDE, em 

se tratando de Municípios, as ações a eles incumbidas na educação infantil e no 

ensino fundamental, como segue. 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: [...] 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, 
o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área 
de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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O fato de ser, também, uma despesa com previsão de ressarcimento por terceiros, a 

torna indevida na base de cálculo da MDE, pois não representa esforço efetivo do 

Município, não podendo ser computada para os fins do art. 212, caput, da CF e do art. 

70, caput, da LDB. 

Em face do exposto e considerando o estabelecido no art. 212, caput, da Constituição 

Federal, no art. 11, V, e no art. 70, caput, da LDB, e, ainda, com base nas decisões desta 

Corte, nos Pareceres Prévios de 2010 a 2020, deve ser excluído o valor de  

R$ 4.282.816,50 do cálculo da MDE/2021, considerando as notas de débito 

apresentadas do 1º semestre.  

 

O art. 33, § 1º, da Lei Municipal n.º 5.300/2011 que dispõe sobre o Plano de 

Capitalização do FUNPREVI prevê que: 

Art. 33. [...] 

§ 1º O Tesouro Municipal pagará, mensalmente, a partir de 1º de janeiro de 
2011 até 31 de dezembro de 2045, contribuição suplementar ao FUNPREVI no 
importe correspondente a trinta e cinco por cento da remuneração integral 
percebida pelos servidores ativos de qualquer dos Poderes do Município, 
incluídas suas autarquias e fundações, excetuadas as parcelas de caráter 
eventual. 

Cabe mencionar que o valor total de cada mês da contribuição suplementar está 

sujeito aos pisos e tetos estabelecidos no Anexo I da referida Lei para as Funções 

Saúde, Educação e outras. 

Uma vez que os valores constantes no Anexo I da Lei n.º 5.300/2011 não guardam 

relação com as folhas de pagamento dos servidores ativos vinculados às respectivas 

funções, o Plenário desta Corte de Contas decidiu, através do Processo 

n.º 40/002.205/2013:  

[...], pelo ARQUIVAMENTO, 

 [...], DETERMINANDO ao Poder Executivo que: [...] 

- a partir do Exercício de 2017, respeite, integralmente, o art. 33 da Lei 
n.º 5.300/11, repassando a contribuição suplementar ao FUNPREVI, e 
contabilizando-a nos limites constitucionais, de forma a não descaracterizar 
sua natureza, da seguinte forma: 

I - no caso de o valor resultante da aplicação da alíquota da contribuição 
suplementar ficar abaixo do valor estabelecido como piso para a área da 
Educação, na forma do Anexo I da Lei n.º 5.300/11, que seja computado o valor 
do piso como gasto do MDE; 
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II - no caso de o valor resultante da aplicação da alíquota da contribuição 
suplementar ficar acima do valor estabelecido como teto para a área da 
Educação, na forma do Anexo I da Lei n.º 5.300/11, que seja computado o valor 
do teto como gasto do MDE; 

III - no caso de o valor resultante da aplicação da alíquota da contribuição 
suplementar ficar entre os valores estabelecidos como piso e teto para a área 
da Educação, na forma do Anexo I da Lei n.º 5.300/11, que seja computado o 
valor resultante da aplicação da alíquota de 35% como gasto do MDE. 

Na MDE/2021, o Município computou o montante de R$ 1.335.730.000,00, referente 

à contribuição suplementar, conforme apurado no FINCON (FR 163). 

No exercício sob análise, conforme valores apurados em auditoria realizada pela CAD 

no FUNPREVI em março de 2022, o valor máximo que poderia ser considerado para 

fins de repasse referente à contribuição suplementar para a MDE era de R$ 

1.335.172.918,33, conforme tabela a seguir. 

 

R$

Educação 35% Folha Ativos Piso Teto
Valor a ser 

Considerado

Inciso (Voto Nº 

595/2017)

JAN 87.246.392 101.187.970 106.247.368 101.187.970 I

FEV 122.711.443 101.187.970 106.247.368 106.247.368 II

MAR 66.115.068 101.187.970 106.247.368 101.187.970 I

ABR 115.755.651 101.187.970 106.247.368 106.247.368 II

MAI 106.017.871 101.187.970 106.247.368 106.017.871 III

JUN 105.968.584 101.187.970 106.247.368 105.968.584 III

JUL 96.180.981 101.187.970 106.247.368 101.187.970 I

AGO 100.273.584 101.187.970 106.247.368 101.187.970 I

SET 100.273.584 101.187.970 106.247.368 101.187.970 I

OUT 94.081.472 101.187.970 106.247.368 101.187.970 I

NOV 70.992.597 101.187.970 106.247.368 101.187.970 I

DEZ 82.870.142 101.187.970 106.247.368 101.187.970 I

13º SAL. 83.477.602 101.187.970 106.247.368 101.187.970 I

TOTAL 1.231.964.972           1.315.443.606   1.381.215.786   1.335.172.918    

1.335.730.000    

557.082                     

Fonte: Previ-Rio

MDE/2021

Diferença Apurada

 

Desta forma, considerando que o valor executado foi superior ao valor máximo 

permitido, deve ser expurgado da base de cálculo considerada para fins de MDE o 

montante de R$ 557.082,00. 
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Na auditoria realizada pela CAD em março de 2022 verificou-se a ocorrência de 

empenhamento de despesas com Assistência Médica, na MULTIRIO, na Fonte de 

Recursos: 100 (Ordinários não Vinculados), no exercício de 2021, como segue: 

R$

Processo Contrato nº Objeto Valor

07/100.096/2018 01/2018 228.544,10

07/100.857/2021 12/2021 51.456,06

07/101.022/2021 23/2021 19.408,77

07/100.739/2019 29/2019

Serviço de elaboração, implantação do PCMSO (Programa de

Controle Médico de Saúde Ocupacional), elaboração,

implantação e execução do PPRA (Programa de Prevenção de

Riscos Ambientais), elaboração do LTCAT (Laudo Técnico das

Condições Ambientais de Trabalho) e AET (Análise Ergonômica

do Trabalho).

22.520,00

321.928,93TOTAL

Fonte: FINCON

Contratação de Plano de Saúde para atendimento aos

empregados da Multirio.

 

Considerando que não é possível enquadrar tais despesas como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino para fins de limite constitucional, com fundamento no 

art.71, inciso IV72, da LDB, o montante de R$ 321.928,93 deve ser excluído da base de 

cálculo da MDE/2021. 

 

Assim, após as considerações necessárias, os dados ajustados permitem obter o 

percentual de 25,98%, evidenciando que o Município cumpriu o estabelecido no art. 

212, caput, da Constituição Federal, conforme disposto a seguir. 

                                                        
72 Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas 
com: 

IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e 
psicológica, e outras formas de assistência social; 
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 R$ 

[A] -Receita de Impostos e Transferências 17.819.742.664,48                

[B]- Despesas para Fins de MDE 4.634.102.456,88                   

II - Exame TCM/SGCE/CAD

1) Despesas com o Ensino Estadual 4.282.816,50                               

557.082,00                                    

321.928,93                                    

[C] - Total das Deduções (itens 1 a 3) 5.161.827,43                               

[D] - Despesas para Fins de Limite  [B-C]                      4.628.940.629,45 

CGM  = [B/A] 26,01%

TCM  =  [D/A] 25,98%
[E] - Percentual Aplicado em 2021:

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE/2021

I - Base de Cálculo do Anexo 8 - RREO

(-) Deduções

3) Despesas com Assistência Médica (Multirio)

2) Contribuição Suplementar

 

Cabe ressaltar que no Parecer Prévio referente ao exercício de 2020, esta Corte fez 

constar a determinação D4, no sentido de que a CGM, a SMFP e a SME criassem, em 

conjunto, procedimentos de execução orçamentária necessários, a fim de que a 

elaboração do Anexo 8 do RREO considerasse apenas as despesas efetivamente 

relacionadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.  

Tendo em vista o exposto nos subitens 3.1.1 a 3.1.3, constata-se o não cumprimento 

da referida determinação. 

Contudo, de acordo com as manifestações da SMPF (P039, págs. 03 e 04), CGM (P035, 

pág. 02) e SME (P007, pág.  02), acerca da referida determinação, obteve-se a 

informação de que, com a elaboração do PPA para o quadriênio 2022-2025, a 

estruturação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 2022, 

conterá ação específica para a concentração das despesas de custeio que hoje são 

apontadas para a exclusão da base de cálculo da MDE a fim de viabilizar despesas 

pertinentes à SME que, pelas suas características, não podem ser consideradas 

manutenção e desenvolvimento de ensino.  

Dessa forma, a partir de 2022, a SME poderá ter em sua estruturação condições de 

alocação específica para despesas comumente impugnadas por essa Corte de Contas. 

 

Em seu art. 69, §§ 5º e 6º, a Lei n.º 9.394/1996 (LDB), assim determina: 

Art. 69 A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas 
respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de 
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impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino público. [...] 

§5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao 
órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos: 

I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o 
vigésimo dia; 

II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, 
até o trigésimo dia; 

III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até 
o décimo dia do mês subsequente. 

§6º O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à 
responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. (Grifamos) 

Da leitura do texto legal, depreende-se, em seu art. 69, § 5º, que as receitas 

pertencentes à base de cálculo da MDE deverão ser repassadas ao órgão responsável 

pela educação conforme prazos, fixados em função da arrecadação, estabelecidos 

nos incisos I a III. Além disso, determina, no §6º do dispositivo legal em comento, 

que o atraso na liberação sujeitará os recursos à correção monetária e a 

responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. 

Na auditoria realizada pela CAD em março de 2018 constatou-se que foi criada a 

“Conta MDE”: conta corrente n.º 295.810-4 da agência 2234-9 do Banco do Brasil. 

No entanto, na época, verificou-se que ainda não tinham sido creditados valores na 

referida conta. 

Desde então, essa Corte de Contas vem reiterando a necessidade do cumprimento do 

repasse de receitas vinculados à MDE para SME. Assim, no Parecer Prévio referente 

ao exercício de 2020, foi exarada a Determinação (D7) que estabeleceu que a SMFP 

efetuasse o repasse dos recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento de 

Ensino para a SME, conforme disposto na LDB. 

Por intermédio do Ofício SMF n.° 03/2022, de 18/02/2022, a Superintendência 

Executiva do Tesouro Municipal– FP/SUBEX/SUPTM informou que realiza tão 

somente a fase do repasse dos recursos destinados à MDE. Antes do repasse, é 

necessária a realização do cálculo do valor a ser repassado, cujo montante não é 

apurado na FP/SUBEX/SUPTM, mas sim na Contadoria da CGM, a qual dispõe de 

dados escriturais necessários à realização do cálculo em comento. 

Por outro lado, por intermédio do Ofício CGM N.º 2022/00448, a Subcontroladoria 

de Contabilidade – CG/SUBCON declarou que se trata de matéria afeta à gestão 
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financeira de recursos de impostos e transferências de impostos, cujas 

competências, seja a de gestão financeira e de gestão tributária, não se enquadram 

nas competências da Controladoria Geral. Por fim, destacou que quanto aos registros 

contábeis dessas receitas, os mesmos são realizados com base nas informações 

geradas pela SMFP, através do Sistema de Arrecadação Municipal (FARR), no caso 

das receitas de impostos, e do Sistema Financeiro do Tesouro, no caso das 

transferências de impostos. 

Não obstante as respostas apresentadas pela SMFP, a implementação do 

mencionado dispositivo legal envolve tão somente a transferência de valores 

arrecadados pelo Município entre contas bancárias de sua titularidade geridas por 

essa Secretaria, cabendo à CGM o registro contábil de tal movimentação. 

Em face do exposto, evidencia-se que o disposto no art. 69, §5º, da LDB ainda não 

está sendo cumprido pelo Município do Rio de Janeiro, razão pela qual sugere-se a 

reiteração da determinação D7 constante do Parecer Prévio referente ao Exercício de 

2020. 

 

Em seu art. 158, inciso IV, e parágrafo único, inciso II, a Constituição Federal, assim 

determina: 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

[...] 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, 
mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 
[...] 

II - até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o que dispuser lei 
estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) 
pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de 
aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível 
socioeconômico dos educandos.    

Cabe ressaltar que os Estados devem atualizar sua legislação para modificar as regras 

de distribuição da cota-parte municipal do ICMS, até o mês de agosto do exercício de 

2022 (período que completará dois anos da promulgação da EC n.º 108/2020), 

conforme critérios expostos na tabela abaixo. 
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Cota-parte dos Municípios 25% do ICMS (inciso V do art. 158 CF)

Divisão a partir do Valor Adicional 

Fiscal no Município

No mínimo 65% da cota-parte municipal (Inciso II do parágrafo 

único do art. 158 CF)

Parcela com critérios definidos em 

lei estadual

Até 35% da cota-parte municipal (inciso II do parágrafo único 

do art. 158 CF)

Parcela mínima para resultados e 

equidade educacional

Mínimo 10% da cota-parte municipal (inciso II do parágrafo 

único do art. 158 CF)

Critérios para distribuição da cota-parte municipal a partir da aprovação do Novo Fundeb

Fonte: Nota Conjunta ATRICON/IRB/ABRACOM/CNPTC/AUDICON/AMPCON/CNPGC/ANTC n.º 01/2022  

Considerando que a Cota-Parte ICMS do Município do Rio de Janeiro faz parte da base 

de cálculo do limite constitucional mínimo de 25% das despesas com MDE e 

representa a principal receita do FUNDEB, durante auditoria realizada pela CAD em 

março de 2022, foram emitidos  requerimentos solicitando que a SME e a SMFP 

informassem se elaboraram ou estão elaborando algum estudo referente aos 

impactos (positivos ou negativos) que a regulamentação do ICMS Educacional 

poderá trazer para a arrecadação da Cota-Parte ICMS do Município do Rio de Janeiro 

e seus impactos nas ações educacionais. 

Em complemento foi solicitado via requerimento de auditoria que o Gabinete do 

Prefeito - GBP informasse se está acompanhando, junto à Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (Alerj), eventual Projeto de Lei (PL) visando regulamentar, 

no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o ICMS Educacional. 

A SME repassou a solicitação à SMFP, conforme Ofício n.º SME 2022/16070. A SMFP, 

por intermédio da Assessoria de Acompanhamento de Receitas, declarou por e-mail 

estar atenta às alterações que deverão ser promovidas por lei estadual para 

atendimento ao previsto no art. 158, parágrafo único, inciso II, da Constituição 

Federal, considerando a Emenda Constitucional n.º 108, de 26/08/2020, e que ainda 

não obtiveram nenhuma sinalização dos critérios a serem propostos pelo Estado 

para atendimento à Emenda Constitucional n.º 108/2020. 

O GBP encaminhou a mesma informação repassada pela SMFP, conforme Ofício         

N.º 2022/01294. 

 

 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) é um Fundo especial, de natureza contábil e de 

âmbito estadual (um total de vinte e sete Fundos), composto por recursos 

provenientes de impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e 
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Municípios vinculados à educação, conforme disposto nos arts. 212 e 212-A da 

Constituição Federal. 

O FUNDEB foi instituído como instrumento permanente de financiamento da 

educação pública por meio da Emenda Constitucional n.° 108, de 27/08/2020, e 

encontra-se regulamentado pela Lei n.º 14.113, de 25/12/2020. 

Consoante o art. 25, caput, da Lei n.º 14.113/2020, os recursos do FUNDEB serão 

utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício 

financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de 

manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme 

disposto no art. 70 da Lei n.º 9.394/1996. 

 

O FUNDEB arrecadou, no exercício de 2021, R$ 3,56 bilhões, conforme demonstrado 

a seguir. 

R$

Receitas Correntes %

Transferências Correntes 3.536.031.465   99,32%

Patrimoniais 24.216.291            0,68%

Outras Receitas Correntes 143.672                    0,00%

Total 3.560.391.428   100%

Fonte: Contas de Governo 2021  

As Transferências Correntes em 2021 totalizaram o montante de R$ 3,54 bilhões e 

foram decorrentes das seguintes fontes. 

R$ 

Origem de Recursos

 ParceIa do ICMS 2.907.366.927

 Parcela do IPVA 183.791.776

 Parcela do FPM 217.103.365

 Parcela do FPE 101.230.931

 Parcela do ITCMD 82.087.666

 Parcela do IPI-EXP 77.627.900

 Parcela do ITR 414.904

 Parcela Complemento União 71.306.471

 Dedução Complemento União -89.705.662

 Dedução Recursos Fundeb -15.192.812

 Total 3.536.031.465   

Fonte: FINCON  

A distribuição dos recursos é efetivada com base no número de alunos da educação 

básica pública, conforme dados do último Censo Escolar, ou seja, o Município do Rio 
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de Janeiro deve receber os recursos do FUNDEB de acordo com o número de alunos 

da educação infantil e do ensino fundamental. 

 

Em 2021, o ganho do FUNDEB, decorrente da diferença entre o valor recebido e o 

retido, totalizou R$ 2,69 bilhões, conforme sintetizado a seguir, cabendo ressaltar 

que, conforme a 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, o valor de 

R$ 71,31 milhões da parcela da complementação da União e o valor de R$ 89,71 

milhões da dedução da complementação da União não fazem parte da apuração do 

ganho do FUNDEB. 

R$

Transferências 

Recebidas 

(Parcelas)

 Valores 

Destinados     

(Cotas-Parte)

Ganho                      

do                   

FUNDEB

ICMS 2.907.366.927     595.034.449            2.312.332.478  

IPVA 183.791.776          165.943.093            17.848.683           

FPM 217.103.365          89.863.369                127.239.996       

FPE 101.230.931          -                                      101.230.931       

ITCMD 82.087.666              -                                      82.087.666           

IPI-EXP 77.627.900              17.026.159                60.601.741           

ITR 414.904                      257.391                        157.513                   

Dedução Transf. -15.192.812 -                                      -15.192.812

Total 3.554.430.657     868.124.461            2.686.306.196          

Fonte: Contas de Governo 2021  

 

De acordo com o art. 212-A, V, da Constituição Federal e o art. 5º da Lei  

n.º 14.113/2020, o FUNDEB possui três modalidades de complementação da União: 

a) Complementação VAAF (Valor Anual por Aluno) – 10 (dez) pontos percentuais 

no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por 

aluno (VAAF), nos termos da alínea a do inciso I do caput do art. 6º da Lei 

n.º 14.113/2020 não alcançar o mínimo definido nacionalmente;73 

b)  Complementação VAAT (Valor Anual Total por Aluno) – no mínimo, 10,5 (dez 

inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, em cada rede pública de ensino 

municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno 

                                                        
73 Art. 6º. Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se, na forma do seu Anexo: 
I-valor anual por aluno (VAAF):  

a) Decorrente da distribuição de recursos que compõem os Fundos, no âmbito de cada Estado e do 
Distrito Federal: a razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no art. 3º 
desta Lei e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do art. 
8º desta Lei; 
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(VAAT), nos termos da alínea a do inciso II do caput do art. 6º da Lei 

n.º 14.113/2020 não alcançar o mínimo definido nacionalmente;74 

c) Complementação VAAR (Valor Anual por Aluno Resultado/Rendimento) – 2,5 

(dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes públicas que, 

cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão, alcançarem evolução de 

indicadores a serem definidos, de atendimento e de melhoria da 

aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do sistema 

nacional de avaliação da educação básica. 

Cabe ressaltar que esse novo modelo trouxe alterações no efeito redistributivo da 

complementação da União e ampliou o aporte de recursos ao Fundo. Além disso, 

manteve a complementação VAAF, nos mesmos critérios anteriormente vigentes, e 

introduziu duas novas modalidades de complementação: VAAT e VAAR. 

Com esse novo mecanismo de ampliação dos efeitos redistributivos do FUNDEB, 

espera-se que os municípios mais vulneráveis economicamente e, 

consequentemente, com menor capacidade de investimento, localizados em 

unidades da federação que não recebem recursos originários da complementação da 

União na modalidade VAAF, farão jus a aporte extra de recursos à conta da 

complementação-VAAT. 

A respeito do disposto no caput do art. 41 da Lei n.º 14.113/2020, cabe destacar que a 

complementação da União será implementada progressivamente até alcançar a 

proporção estabelecida no art. 5º da referida lei, a partir do primeiro ano subsequente 

ao da vigência da lei, conforme tabela a seguir: 

Exercício VAAF VAAT VAAR Total

2021 10,00% 2,00% 0,00% 12,00%

2022 10,00% 5,00% 0,00% 15,00%

2023 10,00% 6,25% 0,75% 17,00%

2024 10,00% 7,50% 1,50% 19,00%

2025 10,00% 9,00% 2,00% 21,00%

2026 10,00% 10,50% 2,50% 23,00%

Fonte: Lei n.º 14.113/2020

Complementação da União

 

                                                        
74 Art. 6º. (...) 
II – valor anual por aluno (VAAT): 

a) Apurado após distribuição da complementação-VAAF e antes da distribuição da 
complementação-VAAT: a razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no 
art. 3º e no inciso I do caput do art. 5º desta Lei, acrescidas das disponibilidades previstas no § 
3º do art. 13 desta Lei e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos 
termos do art. 8º desta Lei. 
 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 172ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       173 

 

O município do Rio de Janeiro, nos exercícios de 2020 e 2021, obteve recebimentos e 

deduções da parcela da complementação da União – VAAF, conforme demonstrado a 

seguir. 

R$

Exercício Recebimentos Deduções Total

2020 41.195.729,77 0,00 41.195.729,77

2021 71.306.470,77 -89.705.661,59 -18.399.190,82

Complementação da União-VAAF

Fonte: Extratos bancários BB  

Com base no Requerimento n.º CAD 2022/03-04, solicitou-se à CGM 

esclarecimentos sobre a dedução da transferência de recursos de complementação 

da União ao FUNDEB, no valor de R$ 89.705.661,59. Em resposta ao solicitado, a 

CGM, por meio do Ofício n.º CGM-OFI-2022/00289, encaminhou os extratos 

bancários e uma planilha com as deduções consolidadas. Solicitou-se à CGM, 

também, por meio do Requerimento n.º CAD  2022/03-28, informações sobre a 

receita negativa do FUNDEB, no exercício de 2021, referente à Complementação da 

União – VAAF, no montante de R$ 18.399.190,82. Em resposta ao solicitado, a CGM, 

por meio do Ofício n.º CGM-OFI-2022/00571, informou que o procedimento contábil 

de anulação de receita do recebimento de recursos de exercícios anteriores se deu 

segundo orientação da Secretaria do Tesouro Nacional; de acordo com a orientação, 

a anulação da receita é a única forma de ajustar a receita corrente líquida de recursos 

recebidos de forma indevida. Cabe ressaltar que o registro de anulação da receita foi 

devido ao estorno realizado pelo Banco do Brasil, em abril de 2021, dos valores 

recebidos de Complementação da União - VAAF, nos meses de novembro e dezembro 

de 2020 e janeiro de 2021. 

 

Conforme mencionado no subitem anterior, a nova Lei do FUNDEB ampliou a 

complementação da União nos recursos do Fundo de 10% para 23%. Todavia, esse 

percentual aumentará progressivamente até o exercício de 2026. Além disso, devido 

às regras das três modalidades de complementação da União (VAAF, VAAT e VAAR), 

nem todos os entes serão beneficiados.  

No caso do município do Rio de Janeiro, o Novo FUNDEB poderá ser impactado a 

partir do exercício de 2023, quando haverá a possibilidade de o município ampliar as 

receitas do Fundo com o recebimento da complementação – VAAR, uma vez que, nos 

termos da Portaria Interministerial 2/2022, dos Ministérios da Educação e da 

Economia, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) no dia 
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29/04/2022, a estimativa dos recursos do FUNDEB a serem transferidos para o 

Município no exercício de 2022 não contempla transferências a título de VAAF e 

VAAT. 

Cabe ressaltar que, no exercício de 2021, o ganho do FUNDEB teve um aumento no 

montante de R$ 750.181.830, em comparação com o exercício de 2020, conforme 

verifica-se na tabela a seguir. 

R$

Ganho do 

FUNDEB - 2020 

(A)

Ganho do 

FUNDEB - 2021 

(B)

Diferença           

(C) = (B-A)
%

ICMS 1.631.827.182     2.312.332.478  680.505.296      90,71

IPVA 16.888.422              17.848.683           960.261                  0,13

FPM 97.077.815              127.239.996       30.162.181         4,02

FPE 81.006.830              101.230.931       20.224.101         2,70

ITCMD 62.194.999              82.087.666           19.892.667         2,65

IPI-EXP 46.931.463              60.601.741           13.670.278         1,82

ITR 197.655                      157.513                   40.142-                     -0,01

Dedução Transf. -                                    -15.192.812 15.192.812-         -2,03

Total 1.936.124.366 2.686.306.196 750.181.830 100%

Fonte: Contas de Governo 2020 e 2021  

A análise dos números permite constatar que houve um aumento da arrecadação de 

praticamente todos os impostos com exceção do ITR. Entretanto, esse aumento de 

arrecadação, com destaque para o ICMS, não está relacionado às regras do Novo 

FUNDEB. 

 

A despesa orçamentária empenhada atingiu o montante de R$ 3,55 bilhões, 

representando 98,31% da dotação autorizada atualizada, sendo executada por meio 

das ações relacionadas no quadro a seguir. 
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Ações Empenhado %

Pessoal das unidades escolares - ensino fundamental 1.979.848.877 55,70%

Manutenção e revitalização das unidades escolares da rede de ensino 299.618.339 8,43%

Pessoal das unidades escolares - educação infantil 290.894.611 8,18%

Manutenção e revitalização da educação infantil 245.900.825 6,92%

Gastos com pessoal - obrigações patronais e outros benefícios 156.204.003 4,39%

Aquisição de material didático 119.596.894 3,36%

Descentralização da gestão participativa 85.220.650 2,40%

Pessoal das unidades escolares - educação de jovens e adultos 66.731.149 1,88%

Pessoal das unidades escolares - educação especial na educação básica 64.707.682 1,82%

Concessionárias de serviços públicos de energia elétrica - adm. direta 62.654.610 1,76%

Concessionárias de serviços públicos - adm. Direta 60.695.203 1,71%

Apoio administrativo - igualdade e equidade 37.443.916 1,05%

Gastos com pessoal - obrigações patronais e outros benefícios - iguald. e equid. 28.518.830 0,80%

Manutenção e desenvolvimento da informática - adm. direta 19.070.081 0,54%

Manutenção e revitalização do ensino fundamental 12.357.558 0,35%

Construção de escolas em tempo integral 6.499.995 0,18%

Educação especial 6.012.996 0,17%

Pessoal de apoio das unidades escolares 4.774.366 0,13%

Provisão de gastos com pessoal - igualdade e equidade 4.503.988 0,13%

Programa de estágio da SME 3.294.742 0,09%

Total 3.554.549.314 100%

Fonte: Contas de Governo 2021

R$

 

4.2.2.5.1 Despesas com Concessionárias – Juros e Multa 

Na auditoria realizada pela CAD, em março de 2022, solicitou-se por meio do 

Requerimento n.º CAD 2022/03-08, que a SME apresentasse os valores de juros e 

multas, pagos nas Fontes de Recursos: 142 (FUNDEB) e 342 (FUNDEB – Exercícios 

Anteriores), referentes às faturas de energia elétrica, água e esgoto, telefonia e gás 

das Coordenadorias de Educação no período de janeiro a dezembro de 2021. 

A SME disponibilizou a informação a qual foi consolidada na tabela a seguir. 
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R$

Juros Multas Juros Multas IGP-M Juros Multas Juros Multas

Nível Central -        -                 -                        -                 -                        -            -                 -                 -            -                        

1ª -        -                 -                        -                 -                        219,31  -                 -                 -            219,31              

2ª -        -                 -                        -                 -                        -            -                 -                 -            -                        

3ª -        -                 -                        -                 -                        -            -                 -                 -            -                        

4ª -        -                 -                        -                 -                        -            -                 -                 -            -                        

5ª -        -                 -                        -                 -                        -            -                 -                 -            -                        

6ª -        -                 -                        -                 -                        -            -                 -                 -            -                        

7ª -        -                 169.776,82  1.660,49  528.884,73  -            -                 2.820,11  168,98  703.311,13  

8ª -        -                 -                        -                 -                        -            -                 -                 -            -                        

9ª -        -                 -                        -                 -                        -            -                 -                 -            -                        

10ª -        -                 -                        -                 -                        -            7.340,48  -                 -            7.340,48         

11ª -        -                 -                        -                 -                        -            -                 -                 -            -                        

TOTAL 0,00 0,00 169.776,82 1.660,49 528.884,73 219,31 7.340,48 2.820,11 168,98 710.870,92

Fonte: SME

TOTALCRE
LUZÁGUA E ESGOTO TELEFONIA GÁS

 

A análise da tabela permite constatar que o valor utilizado com recursos do FUNDEB 

para o pagamento de juros, multas e atualização monetária pelo IGP-M foi de  

R$ 710.870,92. Entretanto, não é possível enquadrar tais despesas como de 

manutenção e desenvolvimento do ensino, com fundamento no art. 25, caput, da Lei 

n.º 14.113/2020 c/c o art. 70, caput, da LDB. 

Cabe ressaltar que no Parecer Prévio referente ao exercício de 2020, esta Corte fez 

constar a determinação D5, no sentido de que os recursos advindos do FUNDEB sejam 

aplicados somente em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento 

do ensino para a educação básica pública, nos termos do art. 25, caput, da Lei Federal 

n.º 14.113/2020 c/c com o art. 70, caput e incisos I a VIII, da Lei Federal 

n.º 9.394/1996. 

A verificação da execução de despesas com juros, multas e atualização monetária 

pelo IGP-M, utilizando as fontes do FUNDEB, evidenciam que a referida 

determinação não foi cumprida, motivo pelo qual sugere-se a reiteração da mesma. 

 

O art. 212-A, XI, da Constituição Federal, com redação incluída pela Emenda 

Constitucional n.º 108/2020, e o art. 26, caput, da Lei n.º 14.113/20 estabelecem que 

o Município deverá destinar, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos recursos 

anuais totais do FUNDEB para a remuneração dos profissionais da educação básica 

em efetivo exercício. 
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Em observância ao disposto no art.165, §3º da CF c/c o art. 72 da LDB, a apuração do 

cumprimento dessa obrigação integra o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e 

Despesas com MDE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 

Em 2021, constatou-se que o Município destinou R$ 2,57 bilhões, ou seja, 72,12% dos 

recursos recebidos do FUNDEB à remuneração dos profissionais da educação básica, 

cumprindo, portanto, os referidos dispositivos constitucional e legal. 

Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2021, a categoria de profissionais pagas 

com recursos do FUNDEB foi ampliada para profissionais de educação básica, 

deixando de contemplar apenas profissionais do magistério. O gráfico a seguir 

apresenta os índices aplicados nos últimos cinco exercícios. 
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 Como determinado no art. 25, § 3º, da Lei n.º 14.113 de 25/12/2020, até 10% (dez por 

cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à  

complementação da União, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do 

exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional75. 

No exercício de 2021, o Município arrecadou R$ 3,56 bilhões com receitas recebidas 

do FUNDEB e empenhou R$ 3,53 bilhões (FR 142), restando um valor não aplicado no 

                                                        

75  Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão 
utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes 
forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a 
educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (...) 

§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à 
complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro 
quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. 
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exercício de R$ 34,22 milhões, que representa um percentual de 0,96%, inferior ao 

limite máximo de 10% permitido.   

No exercício de 2022, o Município abriu crédito suplementar no valor de 

R$ 79.688.165,00, com base em superavit apurado em balanço, conforme Decreto  

n.º 50.366, de 15/03/2022. O valor de R$ 79.677.267,15 foi empenhado em 

31/03/2022, tendo como beneficiária a Secretaria Municipal de Educação, para 

pagamento de despesas referentes a vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil. 

 

O Salário-Educação é uma contribuição social prevista no art. 212, § 5º, da 

Constituição Federal, com alterações da Emenda Constitucional n.º 53/2006, que 

serve de fonte adicional de recursos da educação pública, permitindo às três 

instâncias de Governo investirem em programas, projetos e ações que qualifiquem 

profissionais da educação e estimulem alunos a permanecerem em sala de aula. 

Nos termos do art. 15 da Lei n.º 9.424/1996, a contribuição social recolhida pelas 

empresas é calculada com base na alíquota de 2,5% sobre o total de remunerações 

pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, ressalvadas as 

exceções legais. O Salário-Educação é arrecadado, fiscalizado e cobrado pela 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia (RFB/ME) 

e, posteriormente, é repassado a Estados e Municípios. 

Os recursos do Salário-Educação podem ser aplicados em despesas de manutenção e 

desenvolvimento do ensino em todas as etapas e modalidades da educação básica, 

vedada sua utilização, nos termos do art. 7º da Lei n.º 9.766/1998, para o pagamento 

de pessoal. No entanto, como é uma contribuição social e não imposto, os seus 

recursos não podem ser considerados para o cálculo dos 25% da MDE. 

O Município empenhou o valor total de R$ 298,38 milhões em 2021, sendo R$ 294,20 

milhões na fonte do Salário-Educação (FR 107), financiado com a arrecadação do 

exercício sob análise; e R$ 4,18 milhões na fonte do Salário-Educação – Exercícios 

Anteriores (FR 307), financiado com a arrecadação de exercícios anteriores.                  

Os recursos do Salário-Educação destinaram-se a Outras Despesas Correntes e a 

gastos com Investimentos, não sendo identificado o empenhamento no grupo de 

despesas de Pessoal e Encargos Sociais, o que está em conformidade com a legislação. 
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A Constituição Federal, em seu art. 208, VII, estabelece dentre os deveres do Estado 

com o educando, em todas as etapas da educação básica, o atendimento por meio de 

programas suplementares de alimentação. 

Segundo o art. 4º da Lei n.º 11.947, de 16/06/2009 76 , o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE (Merenda Escolar) tem por objetivo contribuir para o 

crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento 

escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações 

de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas 

necessidades nutricionais durante o período letivo.       

O quadro seguinte, cujos valores de 2021 são fixos e os dos anos anteriores são 

atualizados com base no IPCA-E médio do período, apresenta a evolução total da 

despesa na atividade 2136 - Merenda Escolar. 

R$ mil

Ano
Despesa  

Empenhada

2017 204.299                       

2018 187.255                       

2019 216.288                       

2020 233.571                       

2021 362.670                       

Fonte: Contas de Governo 2021  

Em 2021, o Município utilizou no custeio da atividade em análise, recursos de 

Transferências da União (Salário-Educação e Transferências para Merenda do 

PNAE), no montante de R$ 237.829.938,21, além de fonte própria (Ordinário não 

Vinculado), no montante de R$ 124.840.542,07. 

 

                                                        

76 Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 
alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 
2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de 
agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. 
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4.3 Saúde 

 

De acordo com o art. 198, § 2º, da Constituição Federal de 1988, os Municípios 

aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre o produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, 

inciso I, alínea b e § 3º, todos da Constituição Federal. 

A Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro 2012, regulamentou o § 3º do art. 198 da 

Constituição Federal, determinando que os Municípios apliquem, no mínimo, 15% 

(quinze por cento) da arrecadação dos impostos e das transferências constitucionais 

e legais em ações e serviços públicos de saúde discriminadas no art.3º, Incisos I a XII 

da Lei Complementar. 

A apuração é demonstrada por meio do Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e 

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária. O Município do Rio de Janeiro divulgou o percentual apurado de 

15,38%, no exercício de 2021.  A CAD, conforme apresentado na tabela a seguir, 

apurou o mesmo percentual, que é superior ao mínimo legal de 15%. 

R$

Receita Para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde [A] 17.782.649.062,31   

Receita de Impostos Líquida 13.442.026.763,52

Receita de Transferências Constitucionais e Legais 4.340.622.298,79

Despesas com Saúde [B] 5.691.934.328,53

Despesas Correntes 5.684.146.765,13

Despesas de Capital 7.787.563,40

Despesas com Saúde não Computada Para Fins de Apuração do Percentual Mínimo [C] 2.956.261.916,47      

Contribuição Suplementar (valor acima do teto do Anexo I da Lei n.º 5.300/2011) [D]                                             -   

Despesas custeadas com outros recursos 2.956.261.916,47

Total das Despesas com Ações e Serviços  Públicos de  Saúde [E] = [B-C-D] 2.735.672.412,06      

Percentual de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde [F] = [E/A] 15,38%

Fonte: Contas de Governo 2021 e Auditoria CAD   
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Preliminarmente, cumpre informar que o cômputo das despesas com a contribuição 

suplementar instituída pela Lei n.º 5.300/2011, para fins de cumprimento dos limites 

relacionados à Saúde e à Educação, foi abordado com mais detalhes no subitem 

4.2.1.2.  

Destaca-se que no cálculo das despesas com ações e serviços públicos de saúde foi 

considerado o teto estabelecido no Anexo I da Lei n.º 5.300/2011.  

Tal procedimento observou a Decisão Plenária exarada no Processo 

n.º 40/002.205/2013, visto que, conforme apurado em auditoria realizada pela CAD, 

em março de 2022, a aplicação da alíquota de 35% sobre a folha de ativos da Saúde 

resulta em um valor acima do referido teto estabelecido para os meses do exercício 

de 2021, prevalecendo o teto como valor de Contribuição Suplementar considerada 

na base das ASPS, para fins do cálculo do percentual  mínimo estabelecido na Lei 

Complementar n.º 141/2012.  

No cálculo das ASPS/2021, o Município computou o montante de R$ 65.986.357,97, 

referente à contribuição suplementar, conforme apurado no FINCON (FR 164). 

No exercício sob análise, conforme valores apurados em auditoria realizada pela CAD 

no FUNPREVI, em março de 2022, o valor acumulado no exercício, do teto que 

poderia ser considerado para fins de repasse referente à contribuição suplementar 

era de R$ 65.986.357,97, conforme tabela a seguir. 
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R$

Saúde
35% Folha 

Ativos
Piso Teto

Valor a ser 

Considerado

Inciso 

(Voto Nº 

595/2017)

JAN 55.794.919 4.834.165 5.075.874 5.075.874 II

FEV 50.227.327 4.834.165 5.075.874 5.075.874 II

MAR 53.000.571 4.834.165 5.075.874 5.075.874 II

ABR 52.515.994 4.834.165 5.075.874 5.075.874 II

MAI 52.213.780 4.834.165 5.075.874 5.075.874 II

JUN 51.664.304 4.834.165 5.075.874 5.075.874 II

JUL 32.748.664 4.834.165 5.075.874 5.075.874 II

AGO 56.425.480 4.834.165 5.075.874 5.075.874 II

SET 56.425.480 4.834.165 5.075.874 5.075.874 II

OUT 28.509.107 4.834.165 5.075.874 5.075.874 II

NOV 27.103.298 4.834.165 5.075.874 5.075.874 II

DEZ 27.014.520 4.834.165 5.075.874 5.075.874 II

13º SAL. 27.014.520 4.834.165 5.075.874 5.075.874 II

TOTAL 570.657.965  62.844.151  65.986.358  65.986.358   

65.986.358   

-                   

Fonte: PREVIRIO

ASPS/2021

Diferença Apurada

 

Desta forma, nenhum valor deverá ser expurgado do cálculo das ASPS no exercício 

de 2021, pois o teto estabelecido no Anexo I da Lei n.º 5.300/2011 foi observado.  

 

Os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar n.º 141/2012 determinam que a 

disponibilidade de caixa vinculada aos Restos a Pagar, considerados para 

cumprimento do percentual mínimo e posteriormente cancelados ou prescritos, 

deve ser necessariamente aplicada em ações e serviços de saúde, devendo tal 

aplicação acontecer até o término do exercício seguinte ao do cancelamento, 

mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual 

mínimo a ser aplicado no exercício correspondente. 

Até o exercício de 2021, foi cancelado o montante de R$ 288,83 milhões referente a 

Restos a Pagar vinculados a ASPS dos exercícios de 2013, 2017, 2018, 2019 e 2020.  

A tabela a seguir demonstra que os cancelamentos não causaram descumprimento 

dos limites mínimos nos respectivos exercícios, não se configurando, portanto, a 

necessidade da aplicação adicional.  
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R$ mil

 Valor 

Considerado 
 Canc. RP 

 Valor

Ajustado 
 Receita  % 

2013 2.394.213        15.584            2.378.629      12.325.166    19,30%

2017 3.481.288        16.878           3.464.410      13.538.778    25,59%

2018 3.381.462        21.242           3.360.220      14.632.255    22,96%

2019 3.255.394        40.837           3.214.557      15.769.508    20,38%

2020 2.948.984        194.289        2.754.695      15.368.691    17,92%

Fonte: Relatório FINCON Demonstrativo Acumulado de RPN por FR

Cancelamento de  RP - ASPS (2021)                            

 

 

A partir da LC n.º 141/2012, os Tribunais de Contas passaram a ter a atribuição, além 

da verificação da aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de 

saúde (art. 25, parágrafo único), de registrar, no módulo específico de controle 

externo do Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS, as 

informações sobre a aplicação dos recursos em ASPS consideradas para fins de 

emissão do parecer prévio (art. 39, § 1º, V).   

Em auditoria realizada pela CAD em março de 2022 foram verificadas as informações 

constantes do Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e 

Serviços Públicos de Saúde do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, não 

tendo sido encontradas diferenças significativas, cabendo destacar que após a 

emissão do Parecer Prévio esta Coordenadoria cumprirá o estabelecido na legislação 

mencionada. 

 

O Fundo Municipal de Saúde – FMS foi criado pela Lei Municipal n.º 1.583, de 

30/7/1990, e regulamentado pelos Decretos Municipais n.º 9.865, de 5/12/1990, 

n.º 12.030, de 19/4/1993 e n.º 13.110, de 2/8/1994. 

O gestor do Fundo Municipal de Saúde é a Secretaria Municipal de Saúde, que conta 

com o Conselho Municipal de Saúde, criado pela Lei n.º 5.104, de 4/11/2009. 

As receitas do FMS são constituídas por recursos próprios do Tesouro Municipal, do 

FNS (Fundo Nacional de Saúde) e do FES (Fundo Estadual de Saúde); por auxílios, 

subvenções, contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; 

por resultados financeiros de suas aplicações; por recursos de pessoas físicas e 

jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doação; por 

todo e qualquer recurso proveniente de multas ou penalidades que tenham origem 
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na fiscalização e ações da Secretaria Municipal de Saúde; por receitas provenientes 

do ressarcimento de despesas de usuários com cobertura securitária de entidade 

privada e por outras receitas. 

O objetivo do FMS é o desenvolvimento das ações descentralizadas nas áreas médica, 

sanitária, hospitalar, de apoio e suprimento. 

 

O FMS arrecadou, no exercício de 2021, R$ 2,72 bilhões, conforme demonstrado a 

seguir: 

R$ mil

Receitas %

 Corrente            2.707.221 99,28%

     Tributárias 51.799 1,90%

     Patrimoniais 14.750 0,54%

     Serviços 1.476 0,05%

     Transferências Correntes 2.624.544 96,24%

     Outras Receitas Correntes 14.653 0,54%

 Capital                   19.741 0,72%

     Transferências de Capital 19.741 0,72%

Total 2.726.962          100%

Fonte: Contas de Governo 2021  

As transferências Correntes foram compostas da seguinte forma: 

R$ mil

Transferências Correntes %

Transferência União 2.070.480 78,89%

Transferência Estado RJ 550.590 20,98%

Transferência Instituições Privadas 3.474            0,13%

Total 2.624.544   100%

Fonte: FINCON  

Cabe destacar que nas Transferências da União constam o valor de R$ 1.825 bilhão, 

proveniente da fonte de recurso 194 e o valor de R$ 242 milhões, proveniente da fonte 

de recurso 188, valor referente à rubrica da receita de recursos do enfretamento da 

pandemia Covid-19. 

Além das receitas orçamentárias, o FMS recebeu repasses do Tesouro Municipal na 

ordem de R$ 2,66 bilhões.  

As despesas orçamentárias atingiram o montante empenhado de R$ 5,69 bilhões, 

representando 92,59% da dotação atualizada, sendo realizadas por meio dos 

seguintes projetos e atividades:  
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R$ mil

Projetos/Atividades %

Manutencao do Custeio da Rede Hospitalar 1.253.288.625,00     22,03%

Manutencao da Rede de Atencao Primaria a Saúde 1.141.671.203,91     20,06%

Provisao de Gastos com Pessoal - Longevidade, Bem Estar e Território Conectado 1.038.216.343,63     18,25%

Gastos com Pessoal - Obrig. Patronais e Outros Benef. - Saúde Prevent. e Emergencial 472.309.271,39         8,30%

Manutencao do Custeio das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 246.595.605,71         4,33%

Manutencao do Custeio das Coordenacoes de Emergencia Regionais (CER) 237.824.924,55         4,18%

Contratacao da Rede Credenciada 189.031.992,98         3,32%

Manutencao do Custeio das Maternidades 194.643.020,93         3,42%

Assistencia Farmaceutica 89.334.422,12           1,57%

Gestâo de Treinamento e Desenvolvimento 61.417.369,28           1,08%

Demais 765.737.091,21         13,46%

Total 5.690.069.870,71 100%

Fonte: Contas de Governo 2021 e FINCON  

 

No final do exercício de 2019, em decorrência da ordem judicial emitida pelo Tribunal 

Regional do Trabalho no Processo n.o 0102392-05.2019.5.01.0000, foi realizado o 

sequestro de recursos de algumas contas bancárias do Município do Rio de Janeiro, 

no valor de R$ 390.464.584,45, para fins do pagamento de obrigações da Secretaria 

Municipal de Saúde junto a prestadores de serviços, conforme mencionado no 

subitem 4.3.2, fls. 342 do Livro de Prestação de Contas de Governo do exercício de 

2019.    

 

Em auditoria realizada pela CAD, em março de 2020, foi constatado que, ainda que 

tenha sido realizado o sequestro para o pagamento aos prestadores de serviços, o 

valor de R$ 390,46 milhões não transitou pela execução orçamentária no exercício 

de 2019, não observando o estágio de empenho da despesa, preconizado no artigo 58 

da Lei n.o 4.320/64, ocasionando a realização de despesas sem prévio empenho, que 

é vedado pelo artigo 60 da citada Lei.  

 

A auditoria constatou ainda que R$ 38,13 milhões de parte dos R$ 390,46 milhões 

foram sequestrados de contas bancárias referentes a diversos fundos municipais que 

possuem destinação de seus recursos vinculados em Lei, não sendo previsto na Lei 

de criação desses fundos a utilização de recursos para o pagamento de prestadores 

de serviços da Secretaria Municipal de Saúde. A seguir é apresentada uma tabela com 

a composição dos fundos e fontes que foram sequestrados: 
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R$ mil

Sequestros Valor

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS - FMAS - FR 108 12.218.421              

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS - FMHIS - FR 108 3.505.034                 

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS - FMH - FR 108 42.879                       

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS FMDCA  FR 113 4.871.448                 

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS FCA  FR 113 6.289.632                 

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS FMI - FR 113 100.693                    

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS FMAD - FR 113 158.597                    

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS FMDC - FR 113 7.274.446                 

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS FEOP - FR 113 3.671.063                 

Total                38.132.212  

Cabe destacar que a Lei Complementar n.o 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, 

no parágrafo único do artigo 8º, determina que os recursos legalmente vinculados a 

finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua 

vinculação.  

Em decorrência do apontado, o Parecer Prévio de 2019 emitiu as Determinações D19 

e D20. 

 

Na D19, o Plenário desta Corte de Contas determinou que a SMFP recompusesse o 

montante de R$ 38,13 milhões às contas vinculadas a fundos que sofreram o 

sequestro em função da ordem judicial emitida pelo TRT no Processo n.o 0102392-

05.2019.5.01.0000. 

 

Em consulta ao Balancete de Verificação da Administração Direta em dezembro de 

2020, constatou-se que os valores a seguir ainda não haviam sido recompostos aos 

fundos vinculados de origem, concluindo-se, portanto, que a referida determinação 

não foi integralmente cumprida naquele exercício. 
R$ mil

Sequestros Valor

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS - FMHIS - FR 108 103.799                

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS - FMH - FR 108 38.854                   

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS FCA  FR 113 6.289.632             

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS FMI - FR 113 100.693                

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS FMAD - FR 113 158.597                

SEQUESTROS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS FMDC - FR 113 7.274.446             

Total            13.966.020  
 

Desta feita, foi emitida, no Parecer Prévio referente ao exercício de 2020, a 

determinação D8, a fim de que a SMFP recompusesse o montante de R$ 13,97 milhões 

às contas vinculadas a fundos que sofreram o sequestro em função da ordem judicial 

emitida pelo TRT no Processo n.o 0102392-05.2019.5.01.0000. 

 

Em consulta ao Balancete de Verificação da Administração Direta em dezembro de 

2021, constata-se que tais valores ainda não foram recompostos aos fundos 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 186ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       187 

 

vinculados de origem, concluindo-se, portanto, que a referida determinação não foi 

integralmente cumprida. 

 

Ademais, a SMFP informa, através do Ofício n.º 03/2022 (Processo 

n.º 40/101.370/2021 – peça 039 – pág. 6), que tal providência não lhe cabe, mas sim 

à Secretaria Municipal de Saúde, que deverá proceder à “...liquidação da despesa e 

posterior envio à Superintendência Executiva do Tesouro Municipal – 

FP/SUBEX/SUPTM, com indicação da transferência entre contas”. 

 

Quanto à D20, emitida no exercício de 2019, o Plenário desta Corte de Contas 

determinou que a SMS procedesse a execução orçamentária do valor de R$ 390,46 

milhões referente aos sequestros efetuados nas contas do Município, em função da 

ordem judicial emitida pelo TRT no Processo n.o 0102392-05.2019.5.01.0000. 

 

No Processo n.o 40/100.133/2021, peça 037, fls. 43, a SMS informou que em 2020 

foram executados orçamentariamente, aproximadamente, o montante de R$ 20 

milhões para a regularização dos sequestros e que, considerando a recente transição 

de governo e as dificuldades encontradas quanto à organização e histórico de dados 

da gestão passada, estava procedendo ao levantamento das informações necessárias 

para verificar se outros valores foram usados na execução orçamentária para a 

regularização dos sequestros judiciais emitidos pelo TRT.  

 

Considerando que, no Balancete da Administração Direta referente a dezembro de 

2020, constava evidenciado o total de R$ 160,36 milhões a título de valores 

sequestrados judicialmente pendentes de regularização orçamentária, foi emitida, 

no Parecer Prévio referente ao exercício de 2020, a determinação D12, a fim de que a 

SMS procedesse a execução orçamentária de tal montante, referente aos sequestros 

efetuados nas contas do Município, em função da ordem judicial emitida pelo TRT no 

Processo n.o 0102392-05.2019.5.01.0000. 

 

Uma vez que o Balancete da Administração Direta referente a dezembro/2021 

apresenta ainda o montante de R$ 147,43 milhões a título de valores sequestrados 

judicialmente pendentes de regularização orçamentária, conclui-se que a 

determinação D12 não foi cumprida. 

 

Sendo assim, propõe-se que seja determinado à Secretaria Municipal de Saúde a 

adoção de providências visando à execução orçamentária do valor de R$ 147,43 

milhões referente aos sequestros efetuados nas contas do Município em função da 
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ordem judicial emitida pelo TRT no Processo n.o 0102392-05.2019.5.01.0000, 

priorizando ainda as despesas que permitam a imediata recomposição dos valores 

sequestrados de contas correntes vinculadas a fundos especiais, no montante de  

R$ 13,97 milhões. 
 

4.4 Previdência 

O art. 40 da Constituição Federal/1988, com a nova redação da Emenda 

Constitucional n° 103 de 2019, afirma que o regime próprio de previdência social dos 

servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

O Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI, gerido 

pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-

RIO, foi criado pela Lei Municipal n.º 3.344, de 28/12/2001, com a finalidade 

específica de prover recursos para o pagamento de benefícios previdenciários aos 

segurados do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município 

do Rio de Janeiro e a seus dependentes.  Em 31/12/2021, de acordo com a Lei n.º 

3.344/2001 e suas alterações, estavam previstas as seguintes contribuições para o 

financiamento do FUNPREVI:  

 De 14% para os servidores ativos, sobre a remuneração integral; 

 De 14% para o inativo e beneficiário de pensão por morte ou de pensão 
especial, aplicável sobre o montante do benefício que exceder o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS. No caso de inativo ou pensionista portador de doença 
incapacitante, esse percentual será aplicado sobre o montante do benefício 
que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do 
RGPS (Incluída pela Lei Complementar Municipal n° 193 de 24 de julho de 
2018);  

 De 28% para o Poder Executivo do Município, suas autarquias e fundações 
sobre a mesma base de cálculo utilizada para contribuição dos servidores 
ativos; 

 O recebimento das receitas provenientes dos Royalties de Petróleo até o 
limite definido no art.4º inciso VII da Lei n.º 3.344/2001. Inicialmente essa 
receita fazia parte do plano de amortização do FUNPREVI. Com a alteração 
introduzida pela Lei n.º 6.852/2021, ela passou a integrar o rol de receitas 
permanentes do Fundo. 
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Além das contribuições citadas anteriormente, a Lei n° 5.300 de 13 de setembro de 

2011, alterada posteriormente pela Lei n.º 6.852 de 14 de abril de 2021, instituiu um 

novo Plano de Custeio e estabeleceu como medidas de capitalização do Fundo:  

 A Contribuição Patronal Suplementar de 35% paga pelo Tesouro Municipal 
devida entre 01/01/2021 e 31/12/2055 (prazo prorrogado pela Lei n.º 
6852/2021), limitada ao previsto no Anexo I da Lei n° 5.300 de 13/09/2011, 
sendo a principal medida de capitalização introduzida pela citada norma, 
aplicada sobre a remuneração integral dos servidores ativos de qualquer 
dos Poderes do Município, excetuadas as parcelas de caráter eventual. 

 A transferência dos imóveis pertencentes à carteira de investimentos do 
PREVI-RIO, assim como autorização para o Município transferir ao 
FUNPREVI quaisquer imóveis de sua propriedade, podendo o fundo aliená-
los após prévia avaliação e licitação, para garantia do equilíbrio atuarial; e 

 O recebimento, a partir de 01/01/2017, das parcelas de amortizações de 
financiamentos imobiliários e empréstimos concedidos e a conceder pelo 
PREVI-RIO. 

 A possibilidade de recebimento de até 50% das participações especiais da 
produção de petróleo previstas no art. 50, da Lei federal n.º 9.478, de 1997. 

 

O impacto mais recente nas regras do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 

(RPPS) dos entes federativos ocorreu com a promulgação da Emenda Constitucional 

n° 103 de 13/11/2019 que, diferentemente de alterações constitucionais anteriores, 

não estabeleceu regras uniformes para todos os entes da federação. Foram criadas 

disposições específicas para os estados, distrito federal e municípios, outras válidas 

somente para a União e regras aplicáveis a todos os entes da federação. 

Para o município do Rio de janeiro, as mudanças constitucionais que trouxeram 

impacto no regime próprio de previdência dos seus servidores, exigindo inclusive 

mudanças em sua legislação municipal, foram: 

 A instituição da previdência complementar na modalidade de contribuição 
definida, observados os limites do RGPS, em até 2 anos após a promulgação 
da emenda; e 

 Aumento da alíquota da contribuição dos servidores do município no caso 
de deficit atuarial. A contribuição não poderá ser inferior ao que é cobrado 
para os servidores da União, havendo a possibilidade de cobrança de 
alíquotas progressivas.  

Ambas as medidas exigiram alterações na legislação municipal e serão abordadas a 

seguir: 
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A Emenda Constitucional n.º 103/2019, em seu art. 9º, § 4º, estabeleceu que os entes 

federativos não podem estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores 

da União quando o RPPS possuir deficit atuarial.  Nesse caso, conforme Portaria 

SEPRT/ME n.º 1.348 de 03/12/2019, o ente deve adotar alíquotas progressivas ou 

alíquota uniforme de 14 % na forma prevista no Caput do art.11 da EC 103/2019. 

A Lei n.º 6.852/2019 foi promulgada diante da necessidade de adequação do RPPS do 

município às alterações promovidas pela EC n.º 103/2019. Além da alteração da 

alíquota de contribuição dos servidores, uma série de outras medidas foram 

implementadas visando à redução do deficit atuarial e financeiro, conforme a seguir: 

 Aumento da alíquota de contribuição mensal dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas de 11% para 14%; 

 Aumento da alíquota de contribuição patronal do Município, incluindo 
suas autarquias e fundações, de 22% para 28%;  

 Incorporação de forma definitiva dos royalties do petróleo às receitas do 
FUNPREVI, no valor mensal de R$28,92 milhões atualizados pelo IPCA-E; 

 A possibilidade do repasse ao FUNPREVI de até 50% sobre o valor das 
participações especiais da produção de petróleo a que tiver direito por força 
do disposto no art. 50, da Lei federal n.º 9.478, de 1997; 

 Extensão do prazo da contribuição suplementar até 31 de dezembro de 
2055; 

 As dívidas do Município e do PREVI-RIO com o FUNPREVI e vice-versa 
foram restabelecidas, considerando que o § 6º 77 , do art. 33, da Lei 
n.º 5.300/2011 foi revogado.  

 

Segundo o Relatório de Avaliação Atuarial, com data base em 31/12/2021, as medidas 

aprovadas na Lei n.º 6.852/2021 representam as principais justificativas para a 

redução do deficit atuarial em R$ 9,7 bilhões de um exercício para o outro.  

Cabe destacar que o Grupo de Trabalho sob a coordenação do PREVI-RIO, criado por 

força do Decreto n.º 48.368/2021, gerou um relatório que contém informações acerca 

de cada uma das medidas, aprovadas na Lei n.º 6.852/2021, com os respectivos 

impactos na avaliação atuarial e financeira do FUNPREVI. 

                                                        

77 § 6º Em razão da capitalização do FUNPREVI realizada pelo Município e da transferência de imóveis 
e das parcelas de amortizações de financiamento imobiliário feita pelo PREVI-RIO, ficam quitadas todas 
as dívidas do Município e do PREVI-RIO com o FUNPREVI e vice-versa. 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 190ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       191 

 

Vale frisar que no trabalho descrito, a data base foi de 31/12/2020. Assim, a taxa de 

juros utilizada foi diferente do último relatório de avaliação atuarial, o que gera 

pequenas distorções nas informações, principalmente quanto ao cálculo atuarial. A 

seguir, o impacto de cada uma das medidas aprovadas pela Lei n.º 6.852/2021, 

segundo o Grupo de Trabalho: 

 O aumento da alíquota de contribuição dos servidores ativos, inativos e 
pensionistas gerou um incremento na receita estimado em R$ 200 milhões 
anuais e uma redução do deficit atuarial em R$1,8 bilhão. Cabe destacar que 
essa foi a única medida que envolveu um maior esforço do servidor na 
contribuição, posto que as demais medidas foram de responsabilidade do 
Tesouro; 

 A majoração da alíquota de contribuição patronal do município, incluindo 
suas autarquias e fundações, teve como estimativa um aumento anual de 
R$ 400 milhões de receita e uma redução do deficit atuarial em R$ 2,6 
bilhões; 

 A extensão do prazo da contribuição suplementar para 35 anos a partir de 
01/01/2021 teve uma contribuição estimada de R$ 5,6 bilhões para a 
redução do deficit atuarial; 

 A incorporação de forma definitiva das receitas dos royalties do Petróleo, 
que era temporária até dezembro de 2059, gerou uma estimativa de 
redução do deficit atuarial em R$ 700 milhões; 

 O reconhecimento de pendências passadas do Tesouro com o Fundo, após 
revogação do § 6º, do art. 33, da Lei n.º 5.300/2011, gerou, conforme 
divulgado em nota explicativa às Demonstrações Contábeis do FUNPREVI, 
R$ 829,35 milhões de aumento no Patrimônio Líquido do Fundo.  

 

 

Os Entes federativos que possuíam Regime Próprio de Previdência Social para seus 

servidores, por determinação expressa do § 6º, do art.9º, da Emenda Constitucional 

n.º 103/2019, tinham um prazo de até 2 anos, após a vigência da Emenda, para 

instituírem o respectivo Regime de Previdência Complementar.  

A Constituição Federal em seus §§ 14 a 16 do art.40, estabeleceu diretrizes para 

quando da implantação do regime de previdência complementar pelos entes. 

Para atender às exigências da Constituição Federal, o Município do Rio aprovou a Lei  

n.º 6.982, de 29/06/2021, instituindo, portanto, o Regime de Previdência 

Complementar, tendo como principais fundamentos: 
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 Elegibilidade para os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo 
ou vitalício de todos os Poderes que tenham ingressado no município a 
partir do início da vigência do regime e que tenham remuneração mensal 
superior ao limite máximo pago aos beneficiários do RGPS; 

 A adesão é facultativa ao servidor e obrigatória para o município na 
condição de patrocinador; 

 Paridade entre as alíquotas de contribuição do patrocinador e do 
participante que incidirão apenas sobre a parcela remuneratória que 
exceder o limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS; 

 Percentual de contribuição definido pelo participante limitado à alíquota 
de 10%; 

 Obrigatoriedade de separação em contas individualizadas das reservas 
constituídas em nome do participante, bem como de controle e registro 
contábil das contribuições deste e do patrocinador; 

 Os planos de benefícios previdenciários serão na modalidade de 
contribuição definida. Nesta modalidade, o valor do benefício que o 
participante receberá em sua aposentadoria será com base no saldo 
acumulado em conta decorrente de suas contribuições, das contribuições 
do Ente e da rentabilidade dos recursos investidos durante o período de 
acumulação; 

 Os servidores que tenham ingressado no serviço público em data anterior 
ao início da vigência do Regime de Previdência Complementar poderão, 
mediante prévia e expressa manifestação, optar pela adesão ao novo 
regime.  

Assim, em relação aos servidores que ingressarem no município após o início da 

vigência do novo regime, ao FUNPREVI caberá apenas o pagamento de suas 

aposentadorias e pensões até o limite máximo dos benefícios fixados pelo RGPS. A 

esses servidores será facultada a adesão ao regime de previdência complementar, 

para que possam majorar seus benefícios. 

Cabe destacar que o novo regime não altera a situação previdenciária dos servidores 

que recebem remuneração mensal inferior ao limite máximo dos benefícios pagos 

pelo RGPS, independente do momento em que tenham ingressado no município. Eles 

permanecerão vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Município do Rio com 

todos os seus direitos e garantias. 

Após a aprovação da instituição da Previdência Complementar em 29 de junho de 

2021, restou a prévia e expressa autorização da Superintendência de Previdência 

Complementar (PREVIC) para o efetivo funcionamento do novo regime 

previdenciário.  
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Tal fato ocorreu com a emissão pela PREVIC do protocolo de autorização n.º 35.733, 

por meio do licenciamento automático. Foi aprovado pelo Órgão Regulador Federal 

tanto o Plano de Benefícios da Previdência Complementar, denominado de 

CARIOCAPREV, quanto o Convênio de Adesão entre o município e o Fundo de Pensão 

Mongeral Aegon que administrará o novo Plano de benefícios. 

Em 17/02/2022, portanto, a Previdência Complementar no município do Rio foi 

regularmente instituída, conforme publicado no Diário Oficial em 21/02/2022.  

Por fim, ainda não se encontra disponível o impacto atuarial e financeiro em 

decorrência da aprovação do novo regime de Previdência, pois o relatório de 

avaliação atuarial utilizou como data base 31/12/2021.  

Considerando que somente a partir de 17/02/2022 seria possível o ingresso de novos 

servidores no novo regime, apenas a partir do próximo relatório de avaliação atuarial 

é que haverá alguma informação a respeito do impacto atuarial e financeiro.   

 

O FUNPREVI apresentou no exercício de 2021 um deficit orçamentário de R$ 514 

milhões, decorrente da diferença entre receitas arrecadadas de R$ 5,19 bilhões e 

despesas empenhadas de R$ 5,71 bilhões.  

A tabela a seguir demonstra a composição das receitas previstas e arrecadadas. As 

receitas de contribuições (patronal, suplementar, dos servidores ativos e inativos, 

bem como dos pensionistas) representaram, em 2021, 88,61% do total arrecadado, 

com destaque para a suplementar, com participação de 40,92%. Dentre as demais 

receitas arrecadadas para o Fundo, destacaram-se as relacionadas aos royalties, com 

participação de 6,68%. 
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R$ mil

Receitas
Prevista  

 [A]

Arrecadada 

 [B]

Particip. na 

Arrecad.  

[B]/[B tot]%

Desempenho %  

[B/A]

 Receitas  Correntes 5.395.560 5.173.785 99,64% 95,89%

Contribuições 4.766.037 4.600.927 88,61% 96,54%

    Patronal 1.778.810 1.568.377 30,21% 88,17%

    Suplementar 1.988.089 2.124.469 40,92% 106,86%

    Servidores Ativos 864.700 792.276 15,26% 91,62%

    Servidores Inativos 111.031 93.743 1,81% 84,43%

    Pensionistas 23.342 21.892 0,42% 93,79%

   outras 65 169 0,00% 259,27%

Patrimoniais 90.712 75.350 1,45% 83,06%

   Juros de Financiamento Imobiliario 29.300 27.138 0,52% 92,62%

   Rendimentos Aplicacoes Financeiras - FUNPREVI 912 1.728 0,03% 189,47%

   Alugueis Recebidos - Funprevi 60.500 46.484 0,90% 76,83%

Transferência Correntes 348 0 0,00% 0,00%

Outras Receitas Correntes 538.462 497.508 9,58% 92,39%

   Royalties - Funprevi 339.677 347.062 6,68% -

   Compensação Previdenciária 120.485 89.204 1,72% 74,04%

   Repasses do PREVIRIO -Financiamento Imobiliario 74.900 55.212 1,06% 73,71%

   Outras 3.401 6.032 0,12% 177,37%

Receitas de Capital 70.000 18.545 0,36% 26,49%

    Alienação de Bens 70.000 18.545 0,36% 26,49%

Total 5.465.560 5.192.330 100,00% 95,00%

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da CGM.  

O Poder Legislativo aprovou a Lei Complementar n.º 193/2018, cujos efeitos se deram 

a partir de novembro de 2018, tornando devida a contribuição previdenciária pelos 

servidores que recebem o abono permanência, assim como as contribuições de 

inativos e pensionistas, mediante alteração da Lei Municipal n.º 3.344/2001.  

Para o exercício de 2021, houve uma arrecadação de R$ 115,64 milhões referente à 

contribuição de inativos e pensionistas, representando pouco mais de 2% do total 

arrecadado.  

Os ingressos oriundos da amortização de empréstimos imobiliários concedidos pelo 

PREVI-RIO, legalmente pertencentes ao FUNPREVI nos termos da Lei n.º 5.300/2011, 

cuja previsão para o exercício foi de R$ 74,9 milhões, teve a arrecadação de R$ 55,21 

milhões.  

Conforme composição na tabela a seguir, as despesas orçamentárias do FUNPREVI 

atingiram o montante de R$ 5,71 bilhões, equivalente a 90,92% do total autorizado  

(R$ 6,28 bilhões), com a concentração em proventos de servidores inativos da rede 

de ensino, que representaram 50,33% do total executado no exercício. 
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R$ mil

Projetos/Atividades 2021 Composição % 

Servidores Inativos da Rede de Ensino 2.872.181 50,33%

Servidores Inativos da Administração Direta 1.043.642 18,29%

Benefícios a Dependentes 819.724 14,36%

Servidores Inativos da Rede de Saúde 564.752 9,90%

Servidores Inativos da CMRJ 237.588 4,16%

Servidores Inativos do TCMRJ 103.460 1,81%

Obrigacoes Administrativas, Tributarias e Contributivas 36.325 0,64%

Servidores Inativos da Administração Indireta 17.651 0,31%

Compensações Previdenciárias 1.957 0,03%

Sentenças Judiciais e Precatórios 9.393 0,16%

Total 5.706.674 100%

Fonte: Sistema de Informações Gerencias da CGM  

 

Compensação previdenciária é a compensação financeira entre os diversos regimes 

de previdência social, cabendo ao regime pelo qual o beneficiário tenha se 

aposentado um crédito em função do período pelo qual o mesmo tenha contribuído 

a regime diverso. 

A Constituição Federal em seu § 9º do art. 201, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional n.º 103 de 2019, prevê a contagem recíproca do tempo de contribuição 

assim como a compensação financeira entre os regimes de previdência social 

conforme texto a seguir: 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de 
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, na forma da lei, a; 

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do 
tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os 
regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a 
compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.     

O objetivo do texto constitucional é evitar que os regimes responsáveis pela 

instituição do benefício sejam prejudicados financeiramente uma vez que são 

obrigados a aceitar o tempo de filiação a outro regime sem terem recebido as 

correspondentes contribuições. 

A Lei n.º 9.676 de 05 de maio de 1999 veio regulamentar o dispositivo constitucional, 

mas tratando apenas da compensação entre o RGPS e os diversos regimes próprios. 

Posteriormente, foi publicado o Decreto n.º 10.188 de 20 de dezembro de 2019, 
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completando a lacuna que existia quanto à regulamentação da compensação 

previdenciária entre os diversos regimes próprios dos servidores estatutários. 

No exercício de 2021, o Município do Rio recebeu R$ 89,2 milhões de outros regimes 

de Previdência Social e pagou R$ 1,67 milhão, gerando um ganho líquido de R$ 87,53 

milhões para o FUNPREVI, com base em informações extraídas do sistema FINCON. 

Cabe destacar que até o exercício de 2020 só era possível a compensação 

previdenciária com o RGPS. Com o advento do novo Sistema de Compensação 

Previdenciária desenvolvido pelo Governo Federal, tornou-se possível a 

compensação com outros regimes próprios de previdência, o que ocorreu a partir do 

exercício de 2021. 

 

Como já exposto pela CAD nas Prestações de Contas de Governo de exercícios 

anteriores, a situação do FUNPREVI é de desequilíbrio financeiro. Com exceção do 

exercício de 2016, que apresentou um pequeno superavit em função do ingresso de 

receitas extraordinárias, o Fundo vem registrando sucessivos deficit, mesmo após a 

implantação do Plano de Capitalização previsto na Lei n.º 5.300/2011. 

R$ mil

Exercício 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Receitas Previdenciárias 2.334.095 2.494.844 2.846.516 3.036.361 4.140.884 4.205.735 4.504.955 4.717.174 4.618.451 5.192.330

Despesas Previdenciárias 2.546.152 2.805.926 3.195.747 3.522.883 4.075.591 4.545.790 4.847.865 5.382.105 5.582.016 5.669.021

Resultado Previdenciário (212.057) (311.082) (349.230) (486.521) 65.293 (340.055) (342.910) (664.931) (963.566) (476.691)

Fonte: Sistema de Informações Gerencias da CGM e  Anexo 4 - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdênciarias - RREO de 2012 a 2021
 

Esse cenário de deficit resultou no consumo integral das disponibilidades financeiras 

do FUNPREVI, que se esgotaram a partir do exercício de 2015. Atualmente, pode-se 

dizer que o Fundo é um mero agente financeiro, cuja função se resume em repassar 

aos beneficiários (aposentados e pensionistas) os valores provenientes das fontes de 

receita que financiam os benefícios (contribuições dos servidores, patronal e 

suplementar, além das vinculadas pelas Leis n.ºS 5.300/2011 e 6.852/2021 e daquelas 

de caráter esporádico, tais como as provenientes de alienação de imóveis), tendo 

perdido por completo a capacidade de acumular recursos para pagamento de 

benefícios futuros, conforme evidenciado na Avaliação Atuarial levantada em 

31/12/2021, cujo resultado será abordado a seguir. 
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Destaca-se que após 4 anos seguidos de crescimento do deficit, em 2021, apesar do 

valor ainda elevado, houve uma forte redução, ocorrendo uma queda superior a 50% 

em relação ao exercício anterior. Tal fato deve-se à aprovação pelo Poder Legislativo 

da Lei n.º 6.852 de 14 de abril de 2021 que, entre várias medidas, alterou as alíquotas 

de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas assim como a 

contribuição patronal, majorando-as em 14% e 28% respectivamente.  Ainda que 

seus efeitos só tenham ocorrido a partir de 90 dias após a publicação da referida lei, 

seus impactos na redução do deficit foram sensíveis.  Em 2022, com a vigência das 

novas alíquotas desde o início do ano, considerando que não haja um grande 

crescimento das despesas, é provável que o seu impacto na redução do deficit seja 

ainda maior. 

Essa situação do deficit em 2021 é refletida no Demonstrativo da Disponibilidade de 

Caixa e dos Restos a Pagar do Poder Executivo (Anexo 5 do Relatório de Gestão 

Fiscal), segundo o qual o Fundo apresentou insuficiência financeira na ordem de R$ 

463,12 milhões, pois em 31/12/2021 a disponibilidade de caixa bruta era de R$ 149,31 

milhões, ao passo que suas obrigações financeiras montavam R$ 612,43 milhões.    

A Lei Orçamentária de 2022, Lei n° 7.235, de 12 de janeiro de 2022, prevê um deficit 

financeiro de R$ 307 milhões, sendo o resultado de receitas estimadas do fundo em  

R$ 5,97 bilhões frente a despesas fixadas no valor de R$ 6,27 bilhões. Mesmo com 

uma estimativa maior das despesas, a previsão de deficit continua em queda quando 

comparada aos dois últimos exercícios. Uma das razões é o incremento das receitas 

decorrentes da aprovação da Lei Municipal n° 6.852 de 14 de abril de 2021, a qual 

criou um novo plano de custeio para o RPPS.  

 

A Avaliação Atuarial anual tem como objetivo principal estabelecer, de forma 

suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos 

benefícios previstos pelo plano, a fim de atestar a situação do RPPS em relação ao 

equilíbrio financeiro e atuarial.  

O estudo é realizado com base nos dados cadastrais dos participantes do Fundo – 

Ativos, Aposentados e Pensionistas. Calcula-se a diferença entre a soma do 

patrimônio acumulado com o valor atual de todas as receitas, e deduz-se o valor 

atual de todas as despesas do Plano, sendo necessária a utilização de diversas 

hipóteses biométricas e financeiras. 
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A obrigatoriedade de realização da Avaliação Atuarial a cada exercício está prevista 

no inciso I do artigo 1º da Lei Federal n.º 9.717/1998 que dispõe sobre regras gerais 

para a organização e o funcionamento dos RPPS dos servidores públicos da União, 

Estados e Municípios. 

As principais normas aplicáveis às avaliações atuariais dos Regimes Próprios de 

Previdência dos Servidores estão previstas na Portaria MF n° 464 de 19 de novembro 

de 2018. Além da previsão da obrigatoriedade da avaliação atuarial ao final de cada 

exercício em seu art. 3º, a portaria estabelece parâmetros para a definição do plano 

de custeio e o equacionamento de deficit atuarial.  

A Avaliação Atuarial de 31/12/2021 apresentou um resultado deficitário de  

R$ 27,91 bilhões, o qual é aproximadamente R$ 9,7 bilhões inferior ao deficit atuarial 

apurado em 31/12/2020, como demonstrado a seguir: 

R$ mil

Provisões Matemáticas 31/12/2020 31/12/2021

De Benefícios Concedidos 55.009.588 57.882.591

   Aposentadorias/Pensões 56.891.676 60.004.796

   Contribuição dos Aposentados (957.621) (1.157.955)

   Contribuição dos Pensionistas (202.384) (244.411)

   Compensação Previdenciária (722.084) (719.838)

De Benefícios a Conceder 22.930.868 23.192.719

   Aposentadorias/Pensões 40.551.822 45.797.070

   Contribuições do Ente (9.413.404) (11.967.418)

   Contribuição dos Ativos/Futuros Aposentados e Pensionistas (5.540.274) (7.145.317)

   Compensação Previdenciária (2.667.276) (3.491.616)

Total [A] 77.940.456 81.075.309

Ativo Financeiro [B] 627.529 2.042.119

Plano de Amortização 
*
 [C] 39.733.733 51.120.092

Déficit Atuarial  [D] = [A] - [B] - [C] 37.579.194 27.913.098

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial

* O Plano de Amortização refere-se às medidas previstas pela Lei nº5.300/2011, também conhecido 

como Plano de Capitalização, posteriormente alterado pela Lei nº 6.852/2021  

Segundo o Relatório de Avaliação Atuarial, os principais motivos para a redução do 

deficit foram as alterações introduzidas pela Lei Municipal n.º 6.852/2021 citadas a 

seguir: 

 Aumento das alíquotas de contribuição normal; 

 Prorrogação até 2055 da contribuição suplementar; 

 Cessão permanente ao Fundo de parte das receitas dos royalties; 

 Revogação da extinção das dívidas do Tesouro com o FUNPREVI, 
reconhecendo assim essas pendências antigas e elevando o patrimônio 
líquido do Fundo. 
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O compromisso atualizado do FUNPREVI com seus segurados foi estimado em  

R$ 81,08 bilhões, equivalente à diferença entre o valor presente de todos os 

benefícios (Aposentadorias/Pensões) já concedidos (R$ 60 bilhões) e a conceder  

(R$ 45,8 bilhões) e o valor presente das contribuições do Ente, dos servidores ativos 

e futuros aposentados e pensionistas (R$ 19,11 bilhões), da tributação de inativos e 

pensionistas (R$ 1,4 bilhão) e da receita de Compensação Previdenciária  

(R$ 4,21 bilhões). 

Do valor total de R$ 53,16 bilhões utilizados para a cobertura do Passivo do Plano  

(R$ 2,04 bilhões referentes ao Ativo Financeiro e R$ 51,12 bilhões referentes ao Plano 

de Amortização instituído pela Lei n.º 5.300/2011 com as alterações da Lei n.º 

6.852/2021), foi deduzido o compromisso do Plano de R$ 81,08 bilhões, apurando-

se o deficit atuarial de R$ 27,91 bilhões.  

 

O patrimônio do FUNPREVI apresentava a seguinte composição em 31/12/2021. 

R$ mil

31/12/2021 31/12/2020

Ativo 2.811.179       1.550.508             

Circulante 1.893.246       648.412                  

Caixa e Equivalente de Caixa -                          1.052                         

Créditos Tributários a Receber 1.206.576       567.683                  

Empréstimos e Financiamentos Concedidos -                          -                               

Demais Créditos de Curto Prazo 537.360            71.154                     

Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo 149.310            8.523                         

Não Circulante 917.933            902.096                  

Ativo Realizável a Longo Prazo 152.262            134.232                  

Investimentos - Imóveis 765.671            767.865                  

Passivo 30.724.277    39.129.702         

Circulante 640.594            888.864                  

Obrigações Trab., Prev. e Assis. a Pagar a Curto Prazo 572.247 832.343                  

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 8.451,53 26.918                     

Demais Obrigações a Curto Prazo 59.895,43 29.603                     

Não Circulante 30.083.683    38.240.839         

Provisões a Longo Prazo 30.083.683 38.228.126         

   Provisões Matemáticas 29.955.217    38.206.723         

  Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos 57.882.591 55.009.588         

  Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder 23.192.719 22.930.868         

  Plano de Amortização (51.120.092)  (39.733.733)       

   Indenizações Cíveis 128.466            21.403                     

Resultado Diferido -                          12.713                     

PATRIMÔNIO LÍQUIDO    (27.913.098)         (37.579.194)

Fonte: Balancete de Verificação - FINCON  
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Houve uma variação significativa do ativo circulante em relação ao exercício 

anterior. A conta “créditos tributários a receber” tornou-se o maior valor do ativo, 

superando até mesmo os imóveis que historicamente sempre apresentaram quantias 

maiores. Isso se deve à alteração feita pela Lei n.º 6.852/2021 que extinguiu a 

quitação de pendências antigas do Tesouro com o Fundo, especificamente 

contribuições patronais não repassadas, havendo o registro de R$ 829,35 milhões no 

patrimônio do FUNPREVI. 

O outro impacto no Ativo Circulante foi em decorrência da decisão do TCM no 

Processo n.o 40/100.893/2019 por meio do Voto n.° 317/21 que gerou uma 

compensação do Tesouro ao FUNPREVI. Houve uma alteração atuarial por conta da 

ampliação da jornada dos mais de 700 professores oriundos do concurso de 1992. 

Assim, a Conta “Demais Créditos a Curto Prazo” recebeu um incremento financeiro 

que, até novembro, contabilizava R$485,71 milhões, conforme informação em notas 

explicativas. 

Em relação ao Passivo, a aprovação da Lei n.o 6.852/2021 foi a principal responsável 

pela redução das Provisões matemáticas, uma vez que houve o aumento das 

contribuições ordinárias ao Fundo assim como das receitas que fazem parte do Plano 

de amortização.  

 

A carteira de imóveis evidenciada no Patrimônio do FUNPREVI soma R$ 765,67 

milhões em 31/12/2021, assim especificada e comparada com o exercício anterior: 
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R$ mil

Imóveis dez/2021 dez/2020

BLOCO I – RUA AFONSO CAVALCANTE           111.165           111.165 

ANEXO – RUA AFONSO CAVALCANTE 97.048 97.048            

EDIFÍCIO GASPAR DUTRA - RUA EVARISTO DA VEIGA, 13 e 15 26.577 26.577            

CRECHE PAULO NIEMEYER - RUA AFONSO CAVALCANTE 3.878 -                      

RUA MADRE TEREZA DE CALCUTÁ - LOTE 1 DA QUADRA 3  23.980            23.980            

RUA AFONSO CAVALCANTI - LOTE 1 DA QUADRA 6 13.900            13.900            

RUA PINTO DE AZEVEDO - LOTE 4 da QUADRA 6  13.900            13.900            

RUA ULISSES GUIMARÃES - LOTE 2 da QUADRA 8 37.000            37.000            

RUA ULISSES GUIMARÃES - LOTE 1 da QUADRA 10 26.280            26.280            

AV. PRES. VARGAS - QUADRA A7 28.078            31.040            

LOTE 8 QUADRA A DO PAL 41.955 418                    418                    

LOTE 10 QUADRA A DO PAL 41.955 627                    627                    

LOTE 13 QUADRA A DO PAL 41.955 730                    730                    

 LOTE 17 QUADRA A DO PAL 41.955 4.670               4.670               

RUA INT. COSTA PINTO  -  LOTE 368 QUADRA 17 DO PAL 41.955 333                    333                    

RUA INT. COSTA PINTO  -  LOTE 369 QUADRA 17 DO PAL 7.697 320                    320                    

RUA INT. COSTA PINTO  -  LOTE 370 QUADRA 17 DO PAL 7.697 307                    307                    

RUA INT. COSTA PINTO  -  LOTE 371 QUADRA 17 DO PAL 7.697 371                    371                    

RUA INT. COSTA PINTO  -  LOTE 372-A QUADRA 17 DO PAL 7.697 277                    277                    

RUA INT. COSTA PINTO  -  LOTE 372-B QUADRA 17 DO PAL 7.697 339                    339                    

AV. AMÉRICAS S/N LOTE DO PAL 37.382- BARRA DA TIJUCA 7.400               7.400               

AV JORN. RICARDO MARINHO - PARTE DO LOTE PÚBLICO DO PAL 34.115 11.292            11.292            

RUA CAPITÃO JOMAR BRETAS - LOTE PÚBLICO DO PAL 33.273 11.920            11.920            

ESTRADA DOS BANDEIRANTES S/N  LOTE DO PAL  47694 3.817               3.817               

AV. SALVADOR ALLENDE - LADO IMPAR LOTE 01 DO PAL 44.126 5.870               5.870               

AV. SALVADOR ALLENDE - LADO IMPAR LOTE 02 DO PAL 44.126 10.240            10.240            

ÁREA REMANESCENTE PAL 30613 890                    890                    

LOTE PÚBLICO PAL 46355 3.487               2.072               

LOTE 31 PAL 48085 9.235               9.235               

LOTE 2 PAL 49.128 7.170               7.170               

AV. JORGE CURI S/N PAL 47103 13.578            13.578            

AV OTÁVIO DUPONT - LOTE PÚBLICO PAL 31720 10.015            10.015            

AV. PRESIDENTE VARGAS - S/N (PRAÇA NORONHA SANTOS) 17.750            17.750            

AV. EMB. ABELARDO BUENO - LOTE 1 PAL 49372 8.400               8.400               

AV. EMB. ABELARDO BUENO - LOTE 2 PAL 49372 7.560               7.560               

AV. EMB. ABELARDO BUENO - LOTE 3 PAL 49372 7.060               7.060               

AV. EMB. ABELARDO BUENO - LOTE 4 PAL 49372 6.740               6.740               

AV. EMB. ABELARDO BUENO - LOTE 5 PAL 49372 6.250               6.250               

AV. DAS AMÉRICAS - LOTE 1 PAL 49376 9.800               9.800               

RUA BAMBINA  37 55.100            55.100            

LOTE NA VIA D1 PAA- 12242 7.740               7.740               

LOTE PA 47.152 2.900               2.900               

LOTE DO PAL 48.470 4.040               4.040               

RUA DA CARIOCA 69, 71, 73 E 75 1.230               1.230               

AV. PASTOR MARTIN LUTHER KING JR- LTS PAL 47.411 5.232               5.232               

RUA LAURA DE ARAÚJO 62, 64 E 66 940                    940                    

AV. PROJETADA 1 - LOTE DO PAL 46.800 2.967               2.967               

AV. SALVADOR ALLENDE - LOTE DO PAL 47.303 -                      1.595               

SERVIDÃO D - LOTE 3 PAL 37.427 1.573               1.573               

ESTRADA DA BARRA DA TIJUCA - LOTE 1 DO PAL 35.919 -                      2.059               

AVENIDA PROJETADA 14 - LOTE DO PAA/PAL 11.729/47.698 -                      3.191               

AVENIDA PROJETADA D - LOTE DO PAA/PAL 11.729/47.698 3.996               3.996               

ESTRADA DOS CABOCLOS S/N PAL 47.554 709                    709                    

CÓDIGO:1133061 - PAL 46.137 250                    250                    

CÓDIGO:1133062 - PAL 46.137 379                    379                    

RUA ITAPERA - LOTE 3 PAL 41437 -                      1.196               

ANEXO – RUA AFONSO CAVALCANTI 52.257            52.257            

BLOCO I – RUA AFONSO CAVALCANTE 59.858            59.858            

EDIFÍCIO GASPAR DUTRA - RUA EVARISTO DA VEIGA, 13 e 15 14.311            14.311            

CRECHE PAULO NIEMEYER - RUA AFONSO CAVALCANTE 3.516               -                      

 TOTAL           765.670           767.864 

Fonte: Balancete de Verificação (FINCON) dez/2021 e dez/2020

Prédios

Terrenos
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A variação anual negativa de R$2,19 milhões na carteira de imóveis do FUNPREVI foi 

decorrente da alienação de 4 terrenos e das reavaliações periódicas dos bens, cujos 

valores somados superaram a incorporação de uma edificação e um terreno do 

imóvel denominado Creche Paulo Niemeyer. 

De acordo com informações prestadas pelo PREVI-RIO, verificou-se que dos 56 

imóveis contabilizados, 34 estão em situação regular, com escritura em nome do 

FUNPREVI, perfazendo um montante de R$ 389,88 milhões, representando 50,91% 

do total evidenciado. Os demais, R$ 375,79 milhões, encontram-se em fase de 

regularização junto ao Município.  

Cabe ressaltar a existência de vários imóveis registrados no ativo do FUNPREVI sem 

capacidade de gerar benefícios econômicos para o fundo, seja pela ausência do título 

de propriedade ou pendência de ações de desapropriação, o que impedem alienações 

futuras ou locações dos imóveis para terceiros. 

A Lei n.º 3.344/2001 estabelece em seu § 10 do art. 33 que no caso de impossibilidade 

ou dificuldade de alienação de algum destes imóveis, por problemas ocasionados por 

falta de regularização de registros imobiliários ou pendências de ações de 

desapropriação, fica o Poder Executivo obrigado a indenizar o FUNPREVI no exato 

valor da avaliação para esse imóvel, feita pelo PREVI-RIO, na época da alienação. 

Esse tema foi tratado nas Contas de Governo do exercício de 2020, gerando a seguinte 

Determinação: 

D.16-Considerando os sucessivos deficits financeiros constatados no 
FUNPREVI, que o PREVIRIO atue junto ao Poder Executivo, a fim de que o 
Fundo seja indenizado em caso de impossibilidade ou dificuldade de alienação 
de algum dos imóveis que lhe tenha sido transferido, por problemas 
ocasionados por falta de regularização de registros imobiliários ou 
pendências de ações de desapropriação, em atendimento aos preceitos do art. 
33, § 10, da Lei 3.344/2001; 

Para atender à Determinação desta Corte de Contas, o PREVI-RIO relacionou os 

imóveis de titularidade do FUNPREVI com baixo potencial de aproveitamento 

econômico e solicitou ao Município do Rio de Janeiro as suas substituições ou 

indenizações. Para tanto foi aberto o Processo n.º 04/260.960/2021, em 17/02/2021, 

com os seguintes imóveis relacionados: 
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R$ mil

Imóveis dez/2021

LOTE 8 QUADRA A DO PAL 41.955 - VIA 1 418             

LOTE 10 QUADRA A DO PAL 41.955 - VIA 1 627             

LOTE 13 QUADRA A DO PAL 41.955 - VIA 1 730             

 LOTE 17 QUADRA A DO PAL 41.955 - VIA 1 4.670        

RUA INT. COSTA PINTO  -  LOTE 368 QUADRA 17 DO PAL 41.955 333             

RUA INT. COSTA PINTO  -  LOTE 369 QUADRA 17 DO PAL 7.697 320             

RUA INT. COSTA PINTO  -  LOTE 370 QUADRA 17 DO PAL 7.697 307             

RUA INT. COSTA PINTO  -  LOTE 371 QUADRA 17 DO PAL 7.697 371             

RUA INT. COSTA PINTO  -  LOTE 372-A QUADRA 17 DO PAL 7.697 277             

RUA INT. COSTA PINTO  -  LOTE 372-B QUADRA 17 DO PAL 7.697 339             

AV. AMÉRICAS S/N LOTE DO PAL 37.382- BARRA DA TIJUCA 7.400        

AV JORN. RICARDO MARINHO - PARTE DO LOTE PÚBLICO DO PAL 34.115 11.292     

RUA CAPITÃO JOMAR BRETAS - LOTE PÚBLICO DO PAL 33.273 11.920     

AV. SALVADOR ALLENDE - LADO IMPAR LOTE 01 DO PAL 44.126 - PARQUE DOS ATLETAS 5.870        

AV. SALVADOR ALLENDE - LADO IMPAR LOTE 02 DO PAL 44.126 - PARQUE DOS ATLETAS 10.240     

ÁREA REMANESCENTE PAL 30613 - PARQUE DOS ATLETAS 890             

LOTE 31 PAL 48085 - AV. ABELARDO BUENO 9.235        

LOTE 2 PAL 49.128 - AV D. HELDER CÂMARA 7.170        

AV OTÁVIO DUPONT - LOTE PÚBLICO PAL 31720 10.015     

AV. PRESIDENTE VARGAS - S/N (PRAÇA NORONHA SANTOS) 17.750     

AV. EMB. ABELARDO BUENO - LOTE 1 PAL 49372 8.400        

AV. EMB. ABELARDO BUENO - LOTE 2 PAL 49372 7.560        

AV. EMB. ABELARDO BUENO - LOTE 3 PAL 49372 7.060        

AV. EMB. ABELARDO BUENO - LOTE 4 PAL 49372 6.740        

AV. EMB. ABELARDO BUENO - LOTE 5 PAL 49372 6.250        

RUA DA CARIOCA 69, 71, 73 E 75 1.230        

RUA LAURA DE ARAÚJO 62, 64 E 66 940             

 TOTAL    138.354 

Fonte: PROCESSO PREVI-RIO 04/260.960/2021

Terrenos

 

A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento abriu o Processo 

n.º 04/551.257/2021 para analisar o mérito, que ainda não teve decisão.  

Diante do exposto, conclui-se que a determinação D16 foi atendida pelo PREVI-RIO, 

restando a finalização da análise pela Secretaria de Fazenda e Planejamento no 

Processo n.º 04/551.257/2021, que será objeto de verificação nas futuras auditorias a 

serem realizadas pela CAD. 

 

Foi realizado um Levantamento no PREVI-RIO e FUNPREVI, envolvendo a 1ª IGE,  

5ª IGE e CAD, no período de 14/02/2022 a 30/03/2022, que teve como principais 

objetivos: 

 Identificar as principais causas históricas do deficit financeiro e atuarial do 
FUNPREVI; 

 Mapear a governança do PREVI-RIO; 

 Identificar boas práticas e sugerir eventuais oportunidades de melhorias; 
e 
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 Verificar a eventual necessidade de futuras ações de controle. 

Dentre os achados do referido Levantamento, destacam-se os seguintes, por 

impactarem a presente Prestação de Contas: 

Achado n.º 1 - Descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais 

sobre previdência em regimes próprios: 

a) Objeto do Achado 

Atos de gestão municipal acerca do FUNPREVI no período entre 2003 e 2022. 

b) Situação Encontrada 

Foram detectadas, em fiscalizações anteriores do TCMRJ e nos pareceres 

prévios às contas de governo desde 2011, descumprimento de mandamentos 

constitucionais e legais, bem como de deliberações desta Corte de Contas 

acerca da situação deficitária do FUNPREVI. 

Houve descumprimento: 

 dos mandamentos constitucionais previstos na EC n.º 41/2003 por 14 anos, 
(entre 2004 e 2018) acerca: do abono de permanência; da cobrança da 
contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas; da 
aplicação do cálculo da média nos proventos de aposentadoria; e da 
aplicação do redutor de pensão; 

 do mandamento previsto na Lei que criou o FUNPREVI, acerca de 
necessidade de preservação do equilíbrio atuarial com reservas 
capitalizadas e impossibilidade de criação, majoração ou extensão de 
quaisquer benefícios sem a correspondente fonte de custeio78, no período 
entre 2004 e 2022;  

 do princípio do equilíbrio atuarial, constante do texto do art. 40 da CF 
desde a EC 20/1998, bem como do art. 1º da Lei Federal n.º 9717/1998; e 

 das deliberações desta Corte de Contas acerca de tais descumprimentos e 
da necessidade de revisão do plano de capitalização do FUNPREVI.  

 

 

Achado n.º 2 – Fragilidades no controle interno da concessão de benefícios 

previdenciários 

                                                        

78 Lei n.° 3.344 de 28 de dezembro de 2001, Art. 1º, Parágrafo único, incisos V e VI. 
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a) Objeto do Achado 

Procedimentos de controle interno da concessão/manutenção de benefícios 

previdenciários. 

b) Situação Encontrada 

Foram detectadas as seguintes fragilidades nos controles internos da 

concessão/manutenção de benefícios previdenciários no Município do Rio de 

Janeiro: 

 desatualização dos manuais de procedimentos de concessão de benefícios 
de aposentadorias e pensões utilizados pelos órgãos setoriais de recursos 
humanos; 

 falta de análise jurídica ou de mérito quanto a casos dúbios de 
aposentadoria por incapacidade permanente ou de acumulação indevida 
de cargos; 

 análise manual, e sem suporte de sistemas informatizados, dos processos 
de solicitação de concessão de benefícios (aposentadoria e pensões); 

 registro manual de cancelamento de pagamento de aposentadoria a partir 
de solicitações de pensão por morte de servidor; 

 falta de consulta a bases de dados de óbitos além do Sisobi; 

 inexistência de lei municipal que defina a obrigatoriedade e a periodicidade 
de avaliações periódicas de aposentadorias por incapacidade permanente, 
visando a verificar se subsistem os motivos que ensejaram tal 
aposentadoria, conforme determina o art. 40 da CF; e 

 fraca cultura de readaptação e reingresso de servidores aposentados por 
incapacidade permanente. 

Em função dos achados descritos, sugere-se: 

 Determinar ao Poder Executivo que todos os atos que possam ter repercussão 

na despesa com pessoal (ativos, inativos e pensionistas) sejam precedidos de 

estudo de impacto atuarial e fonte de custeio, permitindo, assim, a avaliação 

de sua viabilidade e eventual responsabilização dos respectivos agentes; e 

  Recomendar ao Poder Executivo que seja proposta Lei definindo a 

obrigatoriedade e a periodicidade de verificação da manutenção das condições 

de saúde que ensejaram a aposentadoria por incapacidade permanente do 
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servidor, em linha com o disposto no art. 40, § 1.o, inciso I79 da CF, com redação 

dada pela EC 103/2019. 

4.5 Endividamento  

No exercício de 2021, o endividamento total do Município atingiu o montante de  

R$ 74,65 bilhões. O quadro a seguir detalha os principais itens que compõem tal 

endividamento. 

R$ mil

Endividamento 2021 2020
Compos.

%

Var.

%

 Restos a Pagar 3.630.996 4.268.758 4,86% -14,94%

 Dívida Contratual 15.025.673 14.982.875 20,13% 0,29%

 Adm. Direta - Interna 7.962.697 8.649.488 10,67% -7,94%

 CEF 3.115.769 3.281.763 4,17% -5,06%

 BNDES 4.094.754 4.584.148 5,49% -10,68%

 STN 752.174 783.577 1,01% -4,01%

 Adm. Direta - Externa 5.879.600 5.813.407 7,88% 1,14%

 BID 856.710 889.438 1,15% -3,68%

 BIRD 4.739.768 4.646.184 6,35% 2,01%

 Contratos aquisição financiada SMS 283.122 277.785 0,38% 1,92%

 Reconhecimento de dívidas1 63.934 63.934 0,09% 0,00%

 Contas a Pagar - Parcelamento - Adm. Direta 2 439.484                             -   0,59% -

 Contas a Pagar - Parcelamento  - Adm. Indireta 2 183.448                             -   0,25% -

 Adm. Indireta - Outras 496.511 456.046 0,67% 8,87%

 Passivo Atuarial - FUNPREVI 29.955.217 38.206.723 40,13% -21,60%

 Provisões 20.963.090 19.422.543 28,08% 7,93%

Outros
3 5.073.779 4.668.872 6,80% 8,67%

Total 74.648.754 81.549.772 100,00% -8,46%

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, RREO, RGF e SMFP/SUPTM

2 Correspondem ao montante dos valores de Restos a Pagar Parcelados em decorrência do disposto no

art. 23 da Lei Complementar n.º 235, de 03/11/2021.
3 Incluído o montante de R$ 2.132.256.734,52, referente a despesas não executadas 

orçamentariamente, excluídas as intraorçamentárias.

1 Refere-se ao Contrato de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito assinado pelo Município do Rio 

de Janeiro com a Light Serviços de Eletricidade S.A., no valor de  R$ 63.933.565,33.

 

O passivo atuarial do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro 

(FUNPREVI), que representa a maior participação no endividamento total do 

                                                        

79 § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 103, de 2019)  

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível 
de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação 
da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do 
respectivo ente federativo;  (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 103, de 2019) 
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Município (40,13%), e cujos aspectos foram abordados no subitem 4.4.6, apresentou 

um decréscimo de 21,60% quando comparado ao exercício anterior.  

A dívida contratual, com participação de 20,13% no endividamento total, aumentou 

0,29% no exercício de 2021, o que equivale, em valores absolutos, a R$ 42,80 

milhões, apresentando estabilidade em relação ao montante apurado em 2020.  

Essa pequena variação decorreu principalmente dos seguintes fatores:  

 Diminuição de R$ 686,79 milhões na dívida contratual interna, em 

decorrência da retomada dos pagamentos das dívidas contratadas com 

União (STN, Caixa Econômica Federal e BNDES), após suspensão durante 

o exercício de 2020, autorizada pela Lei Complementar n.º 173, de 

27/05/2020 (Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 

SARS-CoV-2); 

 Incorporação de R$ 622,93 milhões, referentes ao parcelamento de Restos 

a Pagar, instituído pelo art. 23 da Lei complementar n.º 235, de 03/11/2021; 

 Aumento da dívida externa da ordem de R$ 66,19 milhões, decorrente da 

variação positiva da cotação média do dólar, que passou de R$ 5,16 em 

dezembro/2020 para R$ 5,40 em dezembro/2021; 

 Aumento de R$ 40,47 milhões em outras dívidas da Administração 

Indireta. 

Cabe destacar que compõe a dívida consolidada o montante de R$ 283,12 milhões, 

referente aos valores devidos em função dos contratos externos de aquisição 

financiada de bens, firmados pela SMS no exercício de 2019, conforme a seguir: 

R$

Contrato Processo Curto Prazo Longo Prazo Total

SMS 158/2019 09/050.029/2020 12.560.589,46         37.681.768,37               50.242.357,83          

SMS 159/2019 09/050.028/2020 1.842.403,25            5.527.209,75                   7.369.613,00              

SMS 160/2019 09/050.048/2020 3.130.660,50            9.391.981,50                   12.522.642,00          

SMS 161/2019 09/050.049/2020 10.245.798,00         30.737.394,00               40.983.192,00          

SMS 162/2019 09/050.050/2020 5.987.150,98            17.961.452,94               23.948.603,92          

SMS 163/2019 09/050.051/2020 12.806.298,76         38.418.896,28               51.225.195,04          

SMS 164/2019 09/050.052/2020 8.264.943,72            24.794.831,16               33.059.774,88          

SMS 165/2019 09/050.053/2020 14.348.938,58         43.046.815,76               57.395.754,34          

SMS 166/2019 09/050.054/2020 1.593.790,80            4.781.372,40                   6.375.163,20              

           70.780.574,05               212.341.722,16          283.122.296,21 

Fonte: Prestação de Contas/2021

Total
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O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP define Provisão como 

um passivo de prazo ou valor incerto. Dispõe ainda o Manual que o reconhecimento 

patrimonial de uma provisão deve ocorrer quando, diante de uma obrigação presente 

(formalizada ou não) resultante de eventos passados, for provável uma saída de 

recursos para sua extinção, e desde que seja viável estimar de maneira confiável o 

valor de tal desembolso. Deve-se observar que uma saída de recursos é considerada 

provável se a probabilidade de o evento ocorrer for maior que a de não ocorrer.  

Importa destacar que as provisões não se confundem com os demais passivos 

apropriados por competência, tais como obrigações com fornecedores não quitadas 

nos prazos contratuais, ou apropriações trabalhistas (férias/décimo terceiro salário 

a pagar); ainda que em alguns destes casos seja necessário que se estime o valor ou o 

prazo para pagamento, não há dúvidas quanto à existência da obrigação.  

Já um Passivo Contingente pode ser definido como uma obrigação possível, e não 

provável, cuja existência depende da ocorrência ou não de evento(s) futuros incertos 

que não estão totalmente sob o controle da entidade. Ao contrário das provisões, os 

passivos contingentes não devem ser reconhecidos em contas patrimoniais, mas 

divulgados em Notas Explicativas, a menos que a saída de recursos seja considerada 

remota, estando, neste caso, dispensada a divulgação. 

De forma simplificada, pode-se dizer que a conduta contábil a se adotar para os casos 

de incerteza quanto à saída futura de recursos da entidade dependerá da classificação 

da mesma em provável (evidenciação patrimonial em contas de Provisão), possível 

(divulgação em Notas Explicativas) ou remota (nem evidenciação, nem divulgação). 

Cabe ressaltar que tais conceitos também constam da Norma Brasileira de 

Contabilidade do Setor Público (NBC TSP) 03 – Provisões, Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).      

A tabela a seguir apresenta o saldo das provisões contabilizadas no Balanço 

Patrimonial da administração direta e de cada entidade da administração indireta, 

bem como os valores dos passivos contingentes divulgados em Notas Explicativas 

em 31/12/2021. 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 208ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       209 

 

R$ mil

Curto Prazo Longo Prazo

 ADM. DIRETA                     35.523            20.001.381                                      89.018.863 

 PREVIRIO                                    -                              2.361                                              143.973 

 FUNPREVI                                    -                       128.466                                                  51.111 

 GM-RIO                                    -                          36.760                                              600.958 

 GEORIO                                    -                          16.887                                                  67.696 

 CIDADE DAS ARTES                         3.163                                       -                                                            626 

 IPP                         2.343                                       -                                                                   -   

 FPJ                                    -                                   740                                                  16.936 

 PLANETÁRIO                         1.525                                       -                                                            282 

 RIOZOO                                    -                              3.668                                                                 -   

 RIO-ÁGUAS                                    -                                   453                                                     2.982 

 COMLURB                  146.897                        70.593                                              478.822 

 RIOCENTRO                         1.629                        51.549                                                          273 

 IPLANRIO                                    -                          10.837                                                          690 

 IMPRENSA                              147                                       -                                                                   -   

 RIOURBE                              839                     237.920                                         1.689.986 

 RIOLUZ                         3.870                        57.860                                              141.451 

 RIOCOP                                    -                          30.764                                                  34.019 

 MULTRIO                                    -                                   207                                                          468 

 CET-RIO                                    -                          71.437                                                  50.052 

 RIOFILME                                 80                                       -                                                                   -   

 RIOTUR                                    -                          30.851                                                  31.852 

 RIOSAÚDE                         5.379                            8.960                                                                 -   

Total 201.395 20.761.694 92.331.040 

Fonte: Prestação de Contas 2021

Entidade

Balanço Patrimonial Notas Explicativas

Passivos Contingentes

Possíveis

 

Em 2021, o valor das provisões referentes à administração direta e indireta, 

contabilizadas no grupo do Passivo do Balanço Patrimonial Consolidado, 

correspondeu a R$ 20,96 bilhões, segregados da seguinte forma: R$ 201,40 milhões 

registrados no Passivo Circulante e R$ 20,76 bilhões registrados no Passivo não 

Circulante. Cabe ressaltar que ocorreu um incremento nominal em relação ao saldo 

evidenciado no exercício anterior (7,93%), em virtude principalmente das 

contingências da administração direta, que apresentava provisões no montante de 

R$ 18,46 bilhões em 2020 e de R$ 20,04 bilhões em 2021, e cujos valores evidenciados 

no Passivo não Circulante foram registrados com base em informações prestadas 

pela PGM, referentes a processos administrativos/judiciais cíveis e trabalhistas, cuja 

possibilidade de perda aquele órgão classifica como provável.  

Cabe ainda ressaltar que, no grupo das Provisões a Curto Prazo da Administração 

Direta, consta o montante de R$ 16,37 milhões (não consideradas as transações 

intraorçamentárias), referente a dívidas de exercícios anteriores não executadas 

orçamentariamente (portanto, não inscritas em restos a pagar) que, ainda que 

tenham sido lançadas no Módulo de Obrigações a Pagar –MOP do FINCON, não foram 
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identificadas de forma individualizada, gerando, segundo Notas Explicativas ao 

Balanço Patrimonial, incerteza quanto ao valor do desembolso futuro para sua 

extinção . 

Já os passivos contingentes divulgados em Notas Explicativas somaram R$ 92,33 

bilhões em 2021, sendo R$ 89,02 bilhões (96,41%) da Administração Direta, na qual 

se observa um substancial incremento com relação ao montante evidenciado em 

2020 (R$ 63,83 bilhões). O valor divulgado tem como origem informações prestadas 

pela PGM, referentes a ações judiciais nas quais a chance de desembolso por parte do 

Município é considerada possível.  

Especificamente com relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, 

o Balanço Patrimonial Consolidado do Município evidencia provisões no montante 

de R$729,82 milhões em 31/12/2021.  

A seguir será apresentado um quadro com algumas informações econômicas e 

patrimoniais de maior relevância, do exercício de 2021, que foram extraídas do 

Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado das empresas públicas e 

sociedades de economia mista enquadradas como dependentes na presente 

Prestação de Contas. 
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R$ mil

Empresas Total IMPRENSA CET-RIO COMLURB IPLANRIO RIOCENTRO RIOFILME RIOLUZ RIOTUR RIO-URBE RIOCOP MULTIRIO RIOSAÚDE

A - Passivo Circulante 4.588.285 2.477 43.374 518.947 22.043 2.390 2.650 20.647 34.428 342.208 5 6.425 3.592.690

B - Passivo Não Circulante 1.291.592 0 85.939 226.669 13.377 51.552 2.155 58.871 36.507 459.678 30.764 1.004 325.076

C - Dívida Total  (A+B) 5.879.877 2.477 129.314 745.616 35.420 53.942 4.805 79.518 70.935 801.886 30.769 7.429 3.917.766 

D - Patrimônio Líquido -1.321.718 6.018 -48.633 -326.369 -2.302 -52.666 2.067 -29.221 -27.116 -563.828 -27.696 3.599 -255.570 

E - Ativo Total 4.558.159 8.495 80.681 419.246 33.118 1.277 6.871 50.296 43.819 238.058 3.073 11.029 3.662.196

F - Lucro/Prejuízo do Exercício 240.117 -206 -16.632 -4.167 -3.914 -17.634 -377 -14.043 83.608 224.794 0 844 -12.155 

G - Grau de Endividamento (C/E) 129,00% 29,16% 160,28% 177,85% 106,95% 4225,06% 69,93% 158,10% 161,88% 336,84% 1001,17% 67,36% 106,98%

H - Perfil da Dívida (A/C) 78,03% 100,00% 33,54% 69,60% 62,23% 4,43% 55,15% 25,96% 48,53% 42,68% 0,02% 86,49% 91,70%

Fonte: Prestação de Contas de 2021 / FINCON
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Merece destaque o substancial valor negativo do Patrimônio Líquido dessas 

entidades quando consideradas em conjunto, no montante de R$ 1,32 bilhão. Das 

doze empresas, apenas três - Imprensa da Cidade, RIOFILME e MULTIRIO - 

apresentaram Patrimônio Líquido positivo em 31/12/2021. 

O grau de endividamento das empresas, que é a relação Dívida Total / Ativo Total, era 

de 129,00% no final exercício de 2021, estando a dívida total classificada da seguinte 

forma: 78,03% no Passivo Circulante (curto prazo) e 21,97% no Passivo Não 

Circulante (longo prazo), significando que durante o atual exercício haverá a 

necessidade de captar recursos e/ou receber transferências do Tesouro Municipal 

para quitar aproximadamente R$ 4,59 bilhões em obrigações de curto prazo. 

Cabe destacar ainda os significativos valores divulgados como passivos contingentes 

em Notas Explicativas do Balanço Patrimonial da RIOURBE (R$ 1,69 bilhão), 

COMLURB (R$ 478,82 milhões), RIOLUZ (R$ 141,45 milhões) e CET-RIO (R$ 50,05 

milhões). 

Em termos orçamentários, cabe destacar que as empresas executaram despesas na 

ordem de R$ 3,67 bilhões em 2021, sendo R$ 2,35 bilhões (64,14%) financiadas com 

repasses do Tesouro. Das despesas custeadas com arrecadação própria (R$ 1,32 

bilhão), R$ 1,12 bilhão (84,88%) foram executados pela RIOSAÚDE, através de 

repasses do Município em função de convênios de gestão de unidades de saúde, e 

outros R$ 174,32 milhões (13,24%) pela COMLURB, sendo a maior parte proveniente 

de contratos de prestação de serviços de limpeza e outros, firmados com 

órgãos/secretarias do próprio Município.  

Os dados orçamentários permitem concluir a extrema dependência de tais entidades 

dos repasses do tesouro municipal, face à pouca capacidade de geração de receitas 

próprias, que em sua maioria decorrem de prestação de serviços ao próprio 

Município. Assim, tanto a satisfação das dívidas de curto prazo, quanto a eventual 

exigibilidade de valores evidenciados como provisão no passivo não circulante ou 

divulgados em Notas Explicativas, terão impacto sobre o fluxo financeiro e 

orçamentário do Município. 

 

Ainda com relação às empresas estatais, faz-se oportuno uma breve abordagem 

sobre a situação da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do 

Rio de Janeiro S.A. - CDURP, no tocante a sua dependência de recursos provenientes 
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do Tesouro, reconhecida por esta Corte através de decisões proferidas em processos 

adiante mencionados. 

A CDURP foi criada através da Lei Complementar Municipal n.º 102, de 23/11/2009, 

como Sociedade de Economia Mista, com o fim específico de coordenar a Operação 

Urbana Consorciada (OUC), promovendo o desenvolvimento da Área de Especial 

Interesse Urbanístico da Região do Porto do Rio de Janeiro (AEIU). De acordo com o 

art. 5º da referida Lei Complementar, a CDURP não poderá receber do Município 

transferências voluntárias de recursos para o custeio de despesas operacionais. 

Conclui-se, portanto, que legalmente a empresa é enquadrada pelo Município como 

uma Estatal Não Dependente, motivo pelo qual: não integra o orçamento fiscal da Lei 

Orçamentária Anual; não está contemplada no sistema informatizado corporativo da 

Prefeitura - FINCON; não participa da consolidação das contas públicas, para fins da 

Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000 (LRF); tampouco observa as etapas de 

realização da despesa e receita presentes na contabilidade pública, dentre outros 

aspectos. 

No entanto, esta Corte reconheceu a situação de dependência da Entidade de recursos 

do Tesouro, para os fins da LRF, conforme decisões prolatadas nos Processos  

n.os 40/001.095/2017 e 40/100.583/2018. 

As decisões fundamentaram-se, principalmente, nos recorrentes aportes de capital 

realizados pelo Município do Rio de Janeiro (único acionista da entidade), que entre 

os exercícios de 2014 e 2018 totalizaram R$ 827.420.573,38 e tiveram a finalidade de 

pagar compromissos da CDURP, além de outros recebimentos indiretos do Tesouro 

(Itens 2.1.1 e 2.1.2 do Relatório – Processo n.º 40/100.583/2018). 

Foram apresentados contra-argumentos, cujo teor foi refutado no âmbito do 

Processo n.º 40/100.583/2018, de forma que na última decisão, prolatada na sessão 

ordinária de 09/10/2019, esta Corte decidiu arquivar o referido administrativo, 

determinando, a fim de cumprir os dispositivos da LRF,  a  adoção de providências 

para que a CDURP não seja enquadrada como Estatal Não Dependente enquanto 

persistir a integralização de Capital Social pelo Município do Rio de Janeiro para a 

cobertura de deficits financeiros decorrentes dos compromissos assumidos pela 

Entidade, ou persistir a transferência indireta de recursos (Item 11 do Voto no 

Processo n.º 40/100.583/2018). 

Ademais, esta Corte identificou outros elementos que também não contribuem para 

a qualificação da CDURP como Estatal Não Dependente, a exemplo de um valor de  
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R$ 143,70 milhões que o Município estaria devendo à CDURP, considerado indevido, 

razão pela qual foi procedido o envio de comunicação ao Gabinete do Prefeito, à CVL 

e à SMFP, além de determinado à CGM e à CDURP o estorno de valores contabilizados 

no Passivo da Prefeitura e no Ativo da Estatal (Item 3.2 do relatório e item 11 do Voto 

no Processo n.o 40/100.583/2018).  

Em face da decisão tomada por esta Corte no processo supra, a CDURP interpôs 

Recurso de Reconsideração, tendo sido formado o Processo físico 

n.º 40/001.583/2019, posteriormente transformado em eletrônico sob o 

n.º 40/201.583/2019. Na sessão ordinária de 09/02/2022, houve Decisão Plenária nos 

seguintes termos: a) Concessão de prazo de trinta dias para que a CDURP 

demonstrasse claramente sua sustentabilidade econômico-financeira; b) Requisição 

à CDURP, no mesmo prazo, de informações acerca da  destinação dos recursos 

oriundos de aportes do tesouro municipal na companhia nos anos de 2020 e 2021, 

bem como da previsão para 2022 e 2023, se houver; c) Notificação da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura - SMI, da Secretaria Municipal de Fazenda e 

Planejamento - SMFP, da Controladoria Geral do Município - CGM, da 

Concessionária Porto Novo (CPN) e da Caixa Econômica Federal – CEF, para que, 

querendo, se manifestassem no prazo de quinze dias, quanto ao teor do processo; e 

d) Possibilidade de que a recorrente, no prazo de trinta dias, complementasse seus 

argumentos quanto ao cancelamento de créditos lançados contra o Município, bem 

como apresentasse argumentos jurídicos para que se possa, excepcionalmente, 

autorizar a realização de despesas de custeio com recursos da venda de imóveis ou de 

aporte de capital do controlador. 

Atualmente, o Processo n.º 40/201.583/2019 encontra-se em tramitação nesta Corte, 

para fins de análise das informações encaminhadas pelos destinatários da diligência 

determinada. 

  

 

A análise da evolução da dívida consolidada do Município considera os valores de 

2021 fixos e os valores dos demais exercícios atualizados com base no IPCA-E médio 

para a mesma data (31/12/2021).  

A evolução do montante e composição detalhada da Dívida Consolidada nos últimos 

5 exercícios é apresentada no Quadro e Gráfico a seguir.  
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R$ mil

2017 2018 2019 2020 2021

Operações de Crédito 14.993.755   15.770.002   14.468.686   15.614.866   13.842.297   

Depósitos 2.184.559      1.884.686      1.772.996      1.705.760      1.604.100      

Outras 513.895           723.881           762.436           2.947.449      3.431.745      

 Dívida Consolidada      17.692.209      18.378.569      17.004.118      20.268.075      18.878.141 

Valores reais atualizados pelo IPCA-E médio.  

Observa-se que as operações de crédito representam a grande maioria da dívida 

consolidada municipal, com participação de 73,32% do montante de R$ 18,88 

bilhões. 

 -

 3,5

 7,0

 10,5

 14,0

 17,5

 21,0

 24,5

2017 2018 2019 2020 2021

B
il

h
õ

e
s

Evolução Dívida Consolidada (2017-2021)

  Outras   Depósitos Judiciais e Adm.   Operações de Crédito - Adm. Direta
 

O gráfico demonstra que, após uma redução em 2019, a dívida consolidada 

apresentou expressivo aumento em 2020 (principalmente em função da suspensão 

dos pagamentos, determinada pela Lei Complementar n.º 173/2020), voltando a 

recuar em 2021 (6,86%), com a retomada dos pagamentos suspensos, porém em 

níveis ainda superiores a 2019.  

Considerando a relevância das operações de crédito no montante da dívida 

consolidada, pode-se visualizar no gráfico a seguir (tendo por fonte informações 

prestadas pela SMFP no âmbito da auditoria realizada pela CAD no último mês de 

março) sua composição por objeto contratual no quinquênio 2017/2021, destacando-

se uma diminuição constante da participação da dívida renegociada com a União, 

passando de 5,85% em 2017 para 4,44% em 2021, e também daquelas relativas à 

mobilidade urbana, que representavam 49,33% do total em 2017 e agora 

representam 40,15%. Em contrapartida, houve aumento da representatividade da 

dívida reestruturada (26,19% em 2017 para 33,86% em 2021), muito em função das 

variações observadas na cotação do dólar no período. 
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Considerando os dados consolidados, isto é, excluídas as transações 

intraorçamentárias, verifica-se, a partir do quadro a seguir, que o saldo dos restos a 

pagar em 31 de dezembro de 2021, que inclui os de exercícios anteriores e os inscritos 

em 2021, alcança R$ 3,63 bilhões.  

Os Restos a Pagar Processados (RPP), isto é, aqueles cujo estágio de liquidação já foi 

percorrido, participam com 68,38% do total, o que significa dizer que, até a data de 

encerramento do exercício, as compras foram entregues e os serviços contratados 

devidamente prestados, implicando compromissos reconhecidos e atestados pelos 

Órgãos da Administração, no montante de R$ 2,48 bilhões. 

R$ mil

Poder RPP RPN Total %

Executivo 2.479.467 1.112.395 3.591.862 98,92%

Legislativo 3.479           35.655 39.134 1,08%

2.482.946 1.148.049 3.630.996 100,00%

68,38% 31,62% 100,00%

Fonte: RREO 1º Bimestre 2022

Total

 

 

 

 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 216ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo      

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       217 

 

Importante salientar que o art. 2380  da Lei Complementar n.º 235, de 03/11/2021, 

determinou o parcelamento, em 10 parcelas anuais, das obrigações inscritas em 

Restos a Pagar até 31/12/2020, desde que as obrigações não se enquadrassem nas 

hipóteses elencadas no § 5.º do mesmo dispositivo. Os Decretos n.º 49.831/2021 e 

n.º 50.459/2021, que regulamentaram a aplicação do parcelamento, dispuseram que 

os respectivos valores inscritos em restos a pagar seriam cancelados, bem como que 

o pagamento das obrigações se daria no mês de julho dos próximos exercícios, 

começando em 2022.  

                                                        
80 Lei Complementar n.º 235/2021 
...  
Art. 23. Ficam parceladas as obrigações inadimplidas ou inscritas em restos a pagar até 31 de dezembro 
de 2020, em dez parcelas anuais. 
§ 1o Faculta-se ao Poder Executivo antecipar os pagamentos das parcelas mediante leiloes, sendo 
permitida a priorização para obrigações devidas nas áreas de saúde, educação e assistência social, para 
micro e pequenas empresas e para as despesas cujo valor esteja em consonância com o § 3o do art. 5o 
da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as fontes de recursos, nos quais será adotado 
o critério de julgamento de maior desconto para fins de prioridade na quitação das obrigações. 
§ 2o As obrigações inadimplidas até 31 de dezembro de 2020, sem execução orçamentária, poderão ser 
objeto de parcelamento após conclusão de procedimento administrativo com o objetivo de apurar e 
comprovar a adequação da despesa, com a correspondente entrega do material e/ou prestação do 
serviço, além da compatibilidade do valor. 
§ 3o Em caso de comprovação de que a despesa de que trata o § 2o e devida, não ficam afastados os 
procedimentos de sindicância administrativa, no âmbito do órgão ou entidade municipal, para 
apuração das responsabilidades funcionais. 
§ 4o Em caso de não comprovação de que a despesa de que trata o § 2o e devida, fica autorizado o 
reconhecimento da obrigação como passivo contingente. 
§ 5o Excluem-se do disposto no caput os créditos relativos as seguintes despesas: 
I - pessoal e encargos sociais; 
II - benefícios a servidores; 
III - obrigações tributarias e contributivas; 
IV - precatórios judiciais; 
V - depósitos compulsórios, sentenças e custas judiciais; 
VI - juros, encargos e amortização da dívida; 
VII - auxílios financeiros e contribuições; 
VIII - desapropriação; 
IX - diárias; 
X - estagiários e bolsistas; 
XI - taxas e tarifas bancarias; 
XII - pensões especiais; 
XIII - despesas intraorçamentárias; 
XIV - projetos culturais; 
XV - rede credenciada do Sistema Único de Saúde - SUS; 
XVI - restituições e indenizações; 
XVII - seguros; 
XVIII - despesas financiadas por recursos de convênios externos e operações de credito e suas 
respectivas contrapartidas. 
§ 6o Caso a obrigação inadimplida ou inscrita em restos a pagar já tenha sido objeto de ação judicial ou 
de impugnação administrativa, o recebimento da primeira parcela fica condicionado a renúncia ao 
direito em que se funda a ação ou impugnação, com o consequente pedido de desistência da demanda 
proposta, bem como expressa renuncia a quaisquer medidas judiciais ou administrativas posteriores 
destinadas a questionar o valor ou a matéria concernente ao credito objeto do parcelamento. 
§ 7o Cabe ao Poder Executivo editar as normas complementares de regulamentação deste artigo, 
inclusive com a finalidade de viabilizar a quitação de débitos trabalhistas e previdenciários dos 
trabalhadores contratados para prestação de serviços ao Município. 
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O montante parcelado foi de R$ 622,93 milhões. Dessa forma, o valor dessas 

obrigações foi reclassificado do Passivo Financeiro (obrigações que já transitaram 

pela fase de empenho) para o Passivo Permanente (obrigações ainda pendentes de 

empenhamento), sendo considerado como Dívida Consolidada. O valor de  

R$ 62.293.169,99 (10% do montante parcelado), a ser pago em julho/2022, está 

refletido na conta “Renegociação de Contas a Pagar” do Passivo Circulante, 

enquanto R$ 560.638.530,79 (90% do montante parcelado), a ser pago a partir do 

exercício de 2023, está refletido na mesma conta do Passivo Não Circulante.  

Além dos restos a pagar de R$ 3,63 bilhões demonstrado no quadro anterior, cabe 

ressaltar que consta evidenciado nos Balanços Patrimoniais da administração direta 

e dos órgãos da administração indireta do Município o valor de R$ 2,43 bilhões, 

referente a despesas que tiveram o serviço prestado ou o material entregue sem a 

cobertura orçamentária (sem empenho), motivo pelo qual não foram inscritas em 

Restos a Pagar. 

Uma vez que consta no montante de R$ 2,43 bilhões o valor de R$ 302,62 milhões 

proveniente de transações intraorçamentárias, o impacto de tais despesas no 

endividamento consolidado do Município corresponde a R$ 2,13 bilhões.    

R$ mil

Ano Adm. Direta Adm. Indireta

Anteriores  a 2018 587.407 -                              

2018 143.713 -                              

2019 242.118 -                              

2020 548.049 -                              

2021 467.860 445.734                

Total 1.989.146 445.734

2.434.881

302.624

2.132.257

Fonte: Balanços Patrimoniais e Anexo 5 do RGF

Montante Consolidado

Despesas Incorridas e não Empenhadas

Total Direta + Indireta

Transações Intra-orçamentárias

 

 

A seguir, são apresentados os valores de realização da despesa com amortização, 

juros e outros encargos da dívida, por ação, incluindo a administração indireta, e, na 

sequência, os gráficos das importâncias pagas considerando a classificação em 

dívida interna, externa e renegociada. 
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R$ mil

PT, Projetos, Atividades e Natureza de Despesa

Desp. 

Autorizada

[A]

Desp. 

Empenhada

[B]

%

[B]/[A]

Despesa

Paga

[C]

%

[C]/[B]

 15.51.15.841.9000.6003 - Dívida Riourbe 2.182 2.178 99,82% 2.178 100,00%

329021 - Juros 44                       40                       91,31% 40                       100,00%

469071 - Principal Resgatado 2.137               2.137               100,00% 2.137               100,00%

 31.02.28.841.9000.5024 - Encargos da Div. Reneg. 18.441 17.677 95,86% 17.677 100,00%

329021 - Juros 17.872           17.113           95,75% 17.113           100,00%

329022 - Outros Encargos 568                    564                    99,21% 564                    100,00%

 31.02.28.841.9000.5025 - Divida Renegociada 46.532 44.877 96,44% 44.877 100,00%

469077 - Principal Corrigido 46.532           44.877           96,44% 44.877           100,00%

 31.02.28.841.9000.5098 - Reestr. Div. Reneg. 406.016 405.329 99,83% 405.329 100,00%

329021 - Juros 169.006        168.569        99,74% 168.569        100,00%

469077 - Principal Corrigido 237.010        236.759        99,89% 236.759        100,00%

 31.02.28.843.9000.5026 - Encargos da Dívida Interna 560.419 559.859 99,90% 559.859 100,00%

329021 - Juros 500.796        500.562        99,95% 500.562        100,00%

329022 - Outros Encargos 59.623           59.296           99,45% 59.296           100,00%

 31.02.28.843.9000.5027 - Dívida Interna 818.799 811.268 99,08% 811.268 100,00%

469071 - Principal Resgatado 818.799        811.268        99,08% 811.268        100,00%

 31.02.28.844.0321.5704 - Encargos - BID - PROAP III 51.466 51.466 100,00% 51.466 100,00%

329021 - Juros 8.429               8.429               100,00% 8.429               100,00%

469077 - Principal Corrigido 43.037           43.037           100,00% 43.037           100,00%

 31.02.28.844.9000.5028 - Encargos da Dívida Externa 10.589 10.589 100,00% 10.589 100,00%

329021 - Juros 10.589           10.589           100,00% 10.589           100,00%

 31.02.28.844.9000.5029 - Dívida externa 59.288 59.288 100,00% 59.288 100,00%

469071 - Principal Resgatado 59.288           59.288           100,00% 59.288           100,00%

TOTAL 1.973.730 1.962.530 99,43% 1.962.530 100,00%

Fonte:SIG/ FINCON
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Com base no quadro e nos gráficos apresentados anteriormente, pode-se afirmar 

que:  

 O percentual de empenho da dívida, comparado com a despesa autorizada, 

foi equivalente a 99,43% nos Programas de Trabalho das dívidas interna, 

externa e renegociada;  

 Do valor de R$ 1,96 bilhão pago no exercício de 2021, R$ 1,20 Bilhão refere-

se a amortizações, R$ 705,30 milhões a juros, e R$ 59,86 milhões a outros 

encargos sobre a dívida; e  

 Os dispêndios com a dívida em 2021 estão segregados da seguinte forma: 

69,97% referem-se à dívida interna, 26,83% à dívida externa e 3,19% à 

dívida renegociada. 

 

Cumpre salientar que no exercício de 2020 o pagamento da dívida alcançou o 

montante de R$ 1,04 bilhão, passando para R$ 1,96 bilhão em 2021. Tal fato pode ser 

atribuído principalmente à retomada dos pagamentos do principal e juros das dívidas 

do Município contratadas com a União (renegociada), CEF e BNDES, que foram 

suspensos em 2020, em função do disposto na Lei Complementar n.º 173/ 2020. 

 

A Constituição Federal vedou a realização de operações de crédito que excedam o 

montante das despesas de capital, conforme art. 167, inciso III (Regra de Ouro), cujo 

cumprimento é demonstrado no Anexo 9 do RREO, conforme dados a seguir. 
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R$ mil

A) Despesas de Capital 1.799.454  

B) Incentivos Fiscais para Contribuinte -                           

C) Despesas de Capital Líquidas 1.799.454  

D) Receitas de Operações de Crédito 16.581          

Fonte: RREO 2021

 Cumpriu a Regra de Ouro: D menor que C 

Regra de Ouro

 

As receitas de operações de crédito foram inferiores às despesas de capital, 

atendendo, assim, ao dispositivo mencionado.  

 

A Resolução do Senado Federal n.o 43/200181 estabeleceu os limites para as Operações 

de Crédito, sendo os dados divulgados no Anexo 4 do Relatório de Gestão Fiscal, 

conforme sintetizado a seguir.  

R$ mil

Operações de Crédito Internas e Externas [A] 9.581

Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas LRF, art. 29, § 1.º [B] 622.932

Total para fins de apuração do limite [C] = [A] + [B] 632.513

Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada [D] 30.730.452

Operações Internas e Externas / RCL - [C]/[D] 2,06%

Limite - Inciso I, art. 7º Res. Senado n.º 43/2001 16%

Fonte: Contas de Governo 2021

Operações de Crédito Sujeitas ao Limite

 

O demonstrativo apura que as operações de crédito realizadas no exercício de 2021 

corresponderam a 2,06% da RCL ajustada, abaixo, portanto, do limite de 16% 

estabelecido pelo art. 7.º da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001.  

Cabe destacar que, além do valor de R$ 9,58 milhões, referente a ingresso de receitas 

orçamentárias decorrentes de operações sujeitas ao limite, também foi considerado 

o montante de R$ 622,93 milhões, referente aos restos a pagar parcelados em 2021, 

em função do disposto no art. 23 da Lei Complementar n.º 235/2021, uma vez que tal 

parcelamento se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 29 da LRF. 

                                                        
81 Art. 7.o 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.   

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 221ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo      

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       222 

 

O Município arrecadou ainda o valor de R$ 7,00 milhões, decorrente de operação de 

crédito destinada ao Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal 

dos Municípios, que não onera a apuração do limite (Resolução do Senado Federal 

n.º 43/2001, art. 7.º, § 3.º, inciso I82). 

Cabe ainda salientar que, quando da emissão do Parecer Prévio referente ao exercício 

de 2020, esta Corte fez constar a determinação D.10, nos seguintes termos: “Que a 

CGM, quando da elaboração do anexo 4 do Relatório de Gestão Fiscal, considere os 

valores referentes aos bens recebidos no período em função da celebração de 

contratos de aquisição financiada, nos termos do inciso III do art. 29 da LRF." Tal 

determinação se deu em função de não terem sido computados, para fins da apuração 

de que trata este subitem, os valores referentes a bens recebidos pelo Município em 

2020 em função dos contratos de aquisição financiada n.os 158 a 166/2019, firmados 

pela Secretaria Municipal de Saúde. No exercício objeto da presente Prestação de 

Contas, não se verificou recebimento de novos bens decorrentes dos mencionados 

contratos, não havendo assim, necessidade de cômputo no anexo 4 do RGF.  

Cabe ressaltar que o percentual apurado quase dobrou em relação ao exercício de 

2020, principalmente em função do cômputo dos restos a pagar parcelados.  No 

período 2017/2021, a efetivação de operações de crédito diminuiu 36,18% em termos 

nominais, enquanto a RCL apresentou incremento na ordem de 57,14%. 

R$ mil

2017 2018 2019 2020 2021
Var. % 

2017-2021

Operações de Crédito Internas e Externas [A] 991.037 1.006.319 179.236 255.463 632.513 -36,18%

Receita Corrente Líquida Ajustada [B] 19.555.622 21.203.289 22.623.367 23.415.108 30.730.452 57,14%

Limite - Res. Senado n.º 43/2001 - [A]/[B] 5,07% 4,75% 0,79% 1,09% 2,06%

Fonte: Contas de Governo de 2017 a  2021.    

                                                        

82 Resolução do Senado Federal n.º 43/2001 

... 

Art. 7.º - .....  

 § 3º São excluídas dos limites de que trata o caput as seguintes modalidades de operações de 
crédito: (Redação dada pela Resolução n.º 19, de 2003) 

I - contratadas pelos Estados e pelos Municípios com a União, organismos multilaterais de crédito ou 
instituições oficiais federais de crédito ou de fomento, com a finalidade de financiar projetos de 
investimento para a melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial, 
no âmbito de programa proposto pelo Poder Executivo Federal; (Incluído pela Resolução n.º 19, de 
2003) 
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Também no Anexo 4 do RGF consta a informação de que o Município não efetuou 

operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) no exercício de 

2021, cujo limite do saldo devedor ao final do exercício é definido em 7% da RCL, nos 

termos do art. 10 da Resolução do Senado n.º 43/200183. 

 

A Resolução n.º 43/2001 do Senado Federal estabelece, em seu art. 9.º, que o saldo 

global das garantias concedidas pelos Municípios não poderá exceder a 22% da RCL.  

Esse limite é verificado por meio da publicação do Anexo 3 do Relatório de Gestão 

Fiscal (RGF), Garantias e Contragarantias de Valores, que consta no item 2.2.4 da 

presente Prestação de Contas, no qual se observa que o Município não concedeu 

garantias nem recebeu contragarantias no exercício de 2021. 

 

Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a dívida consolidada 

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. 

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.  

O inciso II do art. 3.º da Resolução n.º 40/2001 do Senado Federal estabelece que o 

montante da dívida consolidada líquida (dívida pública consolidada deduzidas as 

disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros) 

                                                        

83 Art. 10 O saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá 
exceder no exercício em que estiver sendo apurado a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, 
definida no art. 4.º, observado o disposto nos arts. 14 e 15.   
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dos municípios não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a Receita 

Corrente Líquida - RCL.  

A seguir é apresentado o cálculo da Dívida Consolidada Líquida apurado pelo Poder 

Executivo em relação ao exercício de 2021, conforme o anexo 2 do RGF: 

R$ mil

2021

 Dívida Consolidada (A) 18.878.141

 (-) Deduções (B) = (a) + (b) 5.716.027

  (a) Diponibilidade de Caixa1 5.410.495              

           Disponibilidade de Caixa 7.338.067

            (-) Restos a Pagar Processados  (1.927.572)                

  (b) Haveres Financeiros 305.532

 Dívida Consolidada Líquida (C=A-B) 13.162.114

 Receita Corrente Líquida Ajustada (D) = (c) - (d) 30.730.452            

  (c) Receita Corrente Líquida 30.765.533

  (d) Transferências Obrigatórias da União relativas às 

          emendas individuais (art. 166-A, § 1.º da CF)

35.080

 Relação Dívida Consolidada Líquida s/ RCL (C/D) 42,83%

Limite                                                             120% 36.876.543

Alerta se for superior a                             108% 33.188.889

Fonte: RGF e RREO 2021

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta

for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser

informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro

"Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de

Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
 

Observa-se que a Dívida Consolidada Líquida representou percentual de 42,83% da 

RCL, ficando abaixo do limite de 120% estabelecido no inciso II do art. 3.º da 

Resolução n.º 40/2001 do Senado Federal.  

O montante de R$ 18,88 bilhões da Dívida Consolidada é composto conforme a seguir. 
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R$ mil

Adm.

Direta
Adm. Indireta Total

 Contratual 14.345.714 679.958 15.025.673

    Operações de Crédito Internas  7.962.697 7.962.697

Operações de Crédito Externas1 5.879.600 5.879.600

    Empréstimos e Financiamentos - CEHAB 237.993 237.993

    Empréstimos e Financiamentos - FUNPREVI 125.595 125.595

    Parcelamento IRRF 24.458 24.458

    Parcelamento Contribuições Socias  20 20

    Parcelamento INSS 85.462 85.462

    Ações Cíveis 22.983 22.983

Reconhecimento de dívidas2 63.934 63.934

Contas a Pagar - Parcelamento3 439.484 183.448 622.932

 Precatórios 48.796 5.249 54.045

 Depósitos Adm. e Judiciais a Longo Prazo 1.604.100                       -   1.604.100

 Credores a Longo Prazo 79.784                       -   79.784

Demais Obrigações Financeiras 4 1.680.210          434.329 2.114.539

17.758.605        1.119.536    18.878.141           

94,07% 5,93% 100,00%

Fonte: CGM

Dívida Consolidada (sem Funprevi)

1
Incluído o valor de R$ 283.122.296,21, referente aos contratos de financiamento de bens (Contratos SMS n.ºs

158 a 166/2019) 
2 Contrato de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito assinado pelo Município do Rio de Janeiro com a

Light Serviços de Eletricidade S.A.
3 Restos a Pagar Parcelados, conforme determinação do art. 23 da Lei Complementar n.º 235/2021.
4 Despesas incorridas sem execução orçamentária, apuradas para fins de elaboração do anexo 5 do RGF,

deduzidas as transações intraorçamentárias  

A seguir, é apresentado quadro da dívida consolidada nos exercícios de 2021 e 2020, 

evidenciando as variações ocorridas. 

R$ mil

Absol. %

 Dívida Consolidada    18.878.141    18.772.818       105.323 0,56%

 1 - Administração Direta    17.758.605    17.932.053 -    173.448 -0,97%

 2 - Administração Indireta       1.119.536            840.765       278.771 33,16%

 Fonte: CGM 

2021 2020
Variação

 

Verifica-se que ao longo de 2021 houve um pequeno acréscimo de 0,56% na dívida 

consolidada, correspondente a R$ 105,32 milhões em valores nominais, em função 

dos aspectos já abordados no subitem 4.5. 
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O inciso II do art. 7.º da Resolução do Senado n.º 43/2001 84  fixa o limite para o 

comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida 

consolidada em 11,50% da RCL. O § 4.º (com a redação dada pela Resolução do Senado 

n.º 36/2009) e o § 6.º do mesmo artigo, fixam a metodologia para o cálculo do 

comprometimento: 

§ 4.o Para efeitos de atendimento ao disposto no inciso II do caput, o cálculo 
do comprometimento anual com amortizações e encargos será feito pela 
média anual da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente 
líquida projetada ano a ano, considerando-se, alternativamente, o que for 
mais benéfico: 

I – todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da 
operação pretendida; ou 

II – os exercícios financeiros em que houver pagamentos até 31 de dezembro 
de 2027. 

[...] 

§ 6.o Para os efeitos deste artigo, a receita corrente líquida será projetada 
mediante a aplicação de fator de atualização a ser divulgado pelo Ministério 
da Fazenda, sobre a receita corrente líquida do período de 12 (doze) meses 
findos no mês de referência. 

O quadro apresentado no item 3.6 da presente Prestação de Contas, validado por meio 

de auditoria realizada pela CAD no último mês de março, apurou como média de 

comprometimento com o serviço da dívida para o período 2021/2027 a proporção de 

8,28% da RCL, inferior, portanto, ao limite máximo de 11,50%, conforme detalhado 

a seguir: 

                                                        
84 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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R$ mil

2021 2022 2023 2024

 Serviço da Dívida       1.977.459      2.978.108      3.159.912      2.702.135 

 Amortização       1.212.283      2.179.783      2.435.264      2.060.506 

 Juros e Comissões            765.176           798.325           724.648           641.629 

 RCL    30.730.452  30.610.149  30.490.317  30.370.954 

% de Comprometimento 6,43% 9,73% 10,36% 8,90%

2025 2026 2027

 Serviço da Dívida       2.624.213      2.115.378      2.052.487 

 Amortização       2.067.468      1.633.936      1.642.952 

 Juros e Comissões            556.745           481.442           409.535 

 RCL    30.252.059  30.133.628  30.015.662 

% de Comprometimento 8,67% 7,02% 6,84%

8,28%Média Anual de Comprometimento:

 Fonte: Prestação de Contas 2021 e SMF/SUBTM. 

RCL: 0,9960852169 (Base: exercício 2021; Fonte: STN)    

 

 

Precatórios são ordens para pagamento de débitos dos órgãos públicos federais, 

estaduais, municipais ou distritais, constituídos em decorrência de decisões judiciais 

transitadas em julgado, e são disciplinados pelo art. 100 da Constituição Federal, bem 

como pelos dispositivos dos artigos 78 e 97 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), dos artigos 10 e 30, § 7.º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 

dos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil (Lei Federal n.º 13.105/2015).  

O pagamento dos precatórios é feito por ordem cronológica de apresentação, com 

exceção dos créditos de natureza alimentícia, que têm preferência sobre os demais, 

e que compreendem os decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e 

suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou 

invalidez, fundadas na responsabilidade civil.  

De acordo com o § 5.º do art. 100 da Constituição Federal, até o exercício de 2021 era 

obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba 

necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em 

julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1.º de julho, fazendo-

se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores 

atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 

62/2009). A partir do exercício de 2022, tal prazo foi alterado para 02 de abril, 

conforme Emenda Constitucional n.º 114/2021.  
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Em se tratando de obrigações de pequena monta, os pagamentos são feitos por 

intermédio das chamadas Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que são 

encaminhadas pelos tribunais para quitação em 60 dias (inciso II do parágrafo 3.º do 

art. 535 do Novo CPC), não seguindo, portanto, a sistemática dos pagamentos dos 

precatórios. De acordo com o inciso II do art. 87 do ADCT, o limite de valor dos RPVs 

para a Fazenda Municipal é de trinta salários mínimos.  

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ), por meio da Divisão de 

Precatórios Judiciais, envia anualmente a relação dos precatórios emitidos em ordem 

sequencial de natureza alimentícia e comum (custeio e capital), para que os valores 

constem na Lei Orçamentária Anual (LOA). Tais valores compreendiam, até o 

exercício de 2021, o período de 2 de julho do ano anterior a 1º de julho do ano de 

encaminhamento das informações que deverão ser incluídas na LOA do exercício 

seguinte.  

Já o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1) e o Tribunal Regional Federal 

da 2ª Região (TRF2) oficiam individualmente cada precatório, à medida em que são 

expedidos pelo juiz da execução, cabendo às entidades oficiadas o controle quanto à 

totalidade e à sequência cronológica de pagamento dos mesmos.  

Por ocasião do pagamento dos precatórios, as Entidades Municipais de Direito 

Público solicitam aos tribunais competentes a emissão das guias de pagamento, 

sendo estas consignadas diretamente ao Poder Judiciário.  

 

Conforme consta no quadro a seguir, as despesas executadas com precatórios e RPVs 

corresponderam a R$ 280,52 milhões no exercício de 2021, tendo sido pagos 

efetivamente R$ 278,40 milhões. 

 R$ mil 

Adm. Direta - Precatórios Judiciais / RPVs
Dotação 

Final

Despesa 

Empenhada

Despesa

Paga

Despesa

a Pagar

 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ) 242.607 231.322 229.964              1.357 

 Precatórios Judiciais de Pequeno Valor - TJERJ 34.000 30.668 29.912                   756 

 Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) 8.159 7.908 7.908                         -   

 Precatórios Judiciais de Pequeno Valor - TRT-1 14.200 9.562 9.562                         -   

 Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) 1.266 1.064 1.056                          8 

Total      300.232             280.524          278.403              2.121 

 Fonte: SIG  

Cabe ressaltar que, além do valor de R$ 2,12 milhões inscritos em restos a pagar, 

auditoria realizada pela CAD no último mês de março apurou, junto à PGM, a 

existência de 31 precatórios que deveriam ter sido pagos e não foram empenhados no 
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exercício de 2021, no montante de R$ 17,72 milhões, que se encontrava evidenciado 

no Balanço Patrimonial da Administração Direta, em conta do Passivo Circulante 

com atributo P (sem empenho). Tanto os valores inscritos em restos a pagar como o 

montante que ainda não transitou pela execução orçamentária compuseram a dívida 

consolidada do Município ao final do exercício de 2021, apurada no anexo 2 do RGF. 

No curso da mesma auditoria, a PGM informou a motivação para a não quitação dos 

referidos precatórios: 

 13  foram suspensos em 2021; 

 07 foram cancelados em 2022; 

 05 foram suspensos em 2022; 

 02 foram cancelados em 2021; 

 03 foram quitados em 30/12/2021, 01/02/2022 e 09/02/2022; e 

 01 será quitado com saldo existente em conta de depósito de precatórios.   

 

O quadro a seguir, elaborado de acordo com as informações repassadas pela PGM à 

CGM nos termos da Resolução CGM n.º 1.781/2021 (fornecidas no âmbito da auditoria 

realizada pela CAD), sintetiza os valores evidenciados no Balanço Patrimonial da 

Administração Direta em 31/12/2021, no qual constam obrigações com precatórios no 

valor total de R$ 490,17 milhões. 
 R$ mil 

Precatórios - Adm. Direta
Saldo em 

31/12/2021

 Passivo Circulante            445.491 

    Pessoal (inscritos em RP, incluindo exercícios anteriores)                   1.567 

    Orçados em 2021 e não pagos - Pessoal (não inscritos em RP)                16.344 

    Fornecedores (inscritos em RP, incluindo exercícios anteriores)                26.814 

    Orçados em 2021 e não pagos - Fornecedores (não inscritos em RP)                   1.374 

       Subtotal                46.098 

    Orçados para 2022 - Pessoal                84.934 

    Orçados para 2022 - Fornecedores            314.459 

       Subtotal            399.393 

 Passivo não Circulante                44.678 

    Não orçados para 2022 (extraídos após 01/07/2021) - Pessoal                12.540 

    Não orçados para 2022(extraídos após 01/07/2021) - Fornecedores                32.138 

       Subtotal                44.678 

Total            490.169  

Constata-se que no Passivo Circulante estão evidenciados os precatórios orçados em 

2021 e não empenhados no valor de R$ 17,72 milhões, bem como valores inscritos em 

restos a pagar no montante de R$ 28,38 milhões, além do montante constante na 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 229ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo      

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       230 

 

LOA/2022 para quitação até 31/12/2022, no valor de R$ 399,39 milhões, referentes 

aos precatórios extraídos até 01/07/2021. 

Já no Passivo não Circulante, constam os valores dos precatórios extraídos após 

01/07/2021 e, portanto, exigíveis após 31/12/2022.    

 

O parcelamento de precatórios tem fundamento na Emenda Constitucional n.º 

62/2009, de 09/12/2009, sendo os valores devidos atualizados até a data do efetivo 

pagamento. 

Em auditoria realizada pela CAD no último mês de março, a PGM informou a não 

existência de precatórios parcelados no âmbito do TJ/TRT/TRF, de responsabilidade 

do Município.  

4.6 Gestão fiscal 

A Lei de Responsabilidade Fiscal objetiva a responsabilidade na gestão fiscal, a partir 

do momento em que se exige ações planejadas e transparentes, que previnam riscos 

e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Para tanto, a 

LRF prevê o cumprimento de metas fiscais, a obediência a limites e restringe o 

crescimento da despesa.  

 

 

Em cumprimento ao art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo, por 

meio da Deliberação CPFGF (Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal) 

n.o 769, de 26/01/2021, divulgou o desdobramento das receitas previstas para 2021 

em metas bimestrais de arrecadação.  

O quadro a seguir compara o montante arrecadado em cada bimestre com as 

respectivas metas de arrecadação. 
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R$ mil

Receita Arrecadada

Metas Arrecadação % Metas Arrecadação % Metas Arrecadação %

Receita Tributária 3.346.360                          3.509.811                    104,88% 1.852.065                  1.930.506                 104,24% 5.198.426         5.440.317                  104,65%

Receita de Contribuições 866.244                               769.906                         88,88% 895.715                       756.206                      84,42% 1.761.959         1.526.111                  86,61%

Receita Patrimonial 45.049                                  24.423                            54,21% 92.086                          55.887                         60,69% 137.135              80.310                          58,56%

Receita Industrial 909                                           158                                     17,41% 1.831                              698                                  38,09% 2.740                     856                                   31,23%

Receita de Serviços 39.551                                  14.374                            36,34% 47.960                          26.681                         55,63% 87.511                 41.055                          46,91%

Transferências Correntes 1.954.093                          2.100.567                    107,50% 1.707.784                  1.898.215                 111,15% 3.661.877         3.998.782                  109,20%

Outras Receitas Correntes 167.042                               118.015                         70,65% 167.486                       110.500                      65,98% 334.528              228.515                       68,31%

 Total Correntes                             6.419.248                       6.537.254 101,84%                     4.764.927                    4.778.693 100,29%        11.184.175                 11.315.947 101,18%

Operações de Crédito -                                            -                                      - 26.107                          -                                   0,00% 26.107                 -                                    0,00%

Alienação de Bens 27.234                                  5.048                                18,54% 5.545                              2.633                             47,49% 32.780                 7.682                              23,43%

Amortização de Empréstimos 109                                           15                                        14,17% 157                                   4                                         2,29% 266                          19                                      7,16%

Transferências de Capital 362                                           7.187                                1987,82% 62.587                          5.821                             9,30% 62.949                 13.008                          20,66%

 Total Capital                                     27.705                               12.251 44,22%                             94.396                                8.458 8,96%                 122.101                             20.708 16,96%

Receita Total                             6.446.953                       6.549.505 101,59%                     4.859.323                    4.787.150 98,51%        11.306.276                 11.336.655 100,27%

R$ mil

Metas Arrecadação % Metas Arrecadação % Metas Arrecadação % Metas Arrecadação %

Receita Tributária 1.915.276                          1.920.440                    100,27% 7.113.702                  7.360.756                 103,47% 1.984.987         2.177.766                  109,71% 9.098.689           9.538.523           104,83%

Receita de Contribuições 904.599                               741.160                         81,93% 2.666.558                  2.267.271                 85,03% 924.750              944.818                       102,17% 3.591.308           3.212.090           89,44%

Receita Patrimonial 40.666                                  57.291                            140,88% 177.801                       137.602                      77,39% 38.563                 2.720.664                  7055,10% 216.364                2.858.265           1321,05%

Receita Industrial 1.656                                      620                                     37,42% 4.396                              1.475                             33,56% 2.088                     598                                   28,67% 6.483                       2.074                       31,99%

Receita de Serviços 52.532                                  29.150                            55,49% 140.042                       70.205                         50,13% 70.248                 70.188                          99,91% 210.290                140.393                66,76%

Transferências Correntes 1.703.030                          1.894.647                    111,25% 5.364.907                  5.893.429                 109,85% 1.626.966         1.899.958                  116,78% 6.991.873           7.793.388           111,46%

Outras Receitas Correntes 168.378                               122.594                         72,81% 502.907                       351.109                      69,82% 171.892              205.828                       119,74% 674.799                556.938                82,53%

 Total Correntes                             4.786.137                       4.765.901 99,58%                 15.970.312                16.081.848 100,70%            4.819.494                     8.019.821 166,40%          20.789.806          24.101.669 115,93%

Operações de Crédito 43.636                                  1.436                                3,29% 69.743                          1.436                             2,06% 152.613              92                                      0,06% 222.356                1.528                       0,69%

Alienação de Bens 3.806                                      4.958                                130,24% 36.586                          12.639                         34,55% 3.892                     6.373                              163,73% 40.478                   19.012                   46,97%

Amortização de Empréstimos 145                                           -                                      0,00% 411                                   19                                     4,64% 124                          -                                    0,00% 534                            19                               3,56%

Transferências de Capital 38.477                                  10.903                            28,34% 101.426                       23.910                         23,57% 16.610                 11.606                          69,87% 118.036                35.516                   30,09%

 Total Capital                                     86.065                               17.297 20,10%                     208.166,2                            38.005 18,26%                 173.239                             18.070 10,43%                   381.405                      56.075 14,70%

Receita Total                             4.872.202                       4.783.198 98,17%                 16.178.478                16.119.854 99,64%            4.992.733                     8.037.891 160,99%          21.171.211          24.157.744 114,11%

R$ mil

Metas Arrecadação % Metas Arrecadação % Metas Arrecadação % Metas Arrecadação %

Receita Tributária 1.978.931                          2.086.897                    105,46% 11.077.620              11.625.419             104,95% 2.041.490         2.459.823                  120,49% 13.119.110       14.085.243       107,36%

Receita de Contribuições 876.674                               1.118.916                    127,63% 4.467.982                  4.331.005                 96,93% 946.602              906.179                       95,73% 5.414.585           5.237.184           96,72%

Receita Patrimonial 43.275                                  1.019.923                    2356,84% 259.639                       3.878.188                 1493,69% 67.872                 712.075                       1049,15% 327.510                4.590.263           1401,56%

Receita Industrial 1.868                                      972                                     52,03% 8.351                              3.046                             36,47% 1.761                     1.304                              74,06% 10.112                   4.350                       43,02%

Receita de Serviços 63.322                                  36.694                            57,95% 273.612                       177.086                      64,72% 51.558                 77.197                          149,73% 325.171                254.283                78,20%

Transferências Correntes 1.594.633                          1.928.286                    120,92% 8.586.506                  9.721.673                 113,22% 1.903.583         2.463.394                  129,41% 10.490.089       12.185.067       116,16%

Outras Receitas Correntes 175.794                               165.506                         94,15% 850.593                       722.444                      84,93% 221.408              276.199                       124,75% 1.072.001           998.642                93,16%

 Total Correntes                             4.734.498                       6.357.192 134,27%                 25.524.304                30.458.861 119,33%            5.234.273                     6.896.170 131,75%          30.758.577          37.355.032 121,45%

Operações de Crédito 11.840                                  1.563                                13,20% 234.196                       3.091                             1,32% 27.784                 13.490                          48,55% 261.980                16.581                   6,33%

Alienação de Bens 6.817                                      4.925                                72,25% 47.295                          23.937                         50,61% 45.356                 8.806                              19,42% 92.651                   32.743                   35,34%

Amortização de Empréstimos 69                                              -                                      0,00% 603                                   19                                     3,16% 68                             -                                    0,00% 671                            19                               2,84%

Transferências de Capital 23.787                                  4.120                                17,32% 141.824                       39.636                         27,95% 11.937                 31.298                          262,19% 153.761                70.935                   46,13%

 Total Capital                                     42.513                               10.608 24,95%                          423.918                            66.683 15,73%                    85.144                             53.594 62,94%                   509.062                   120.277 23,63%

Receita Total                             4.777.011                       6.367.800 133,30%                 25.948.222                30.525.545 117,64%            5.319.418                     6.949.764 130,65%          31.267.639          37.475.309 119,85%

Fonte: Meta ( Deliberação CPFGF n.o 769/2021) Arrecadação (FINCON)

Acumulado até o 6º Bimestre

Acumulado até o 2º Bimestre1º Bimestre 2º Bimestre

Acumulado até o 4º Bimestre
Receita Arrecadada

3º Bimestre Acumulado até o 3º Bimestre 4º Bimestre

Receita Arrecadada
5º Bimestre Acumulado até o 5º Bimestre 6º Bimestre

 

Em uma primeira análise, observa-se que a arrecadação não superou a meta somente 

no 2º e 3º bimestres, ficando, no entanto, muito próxima do previsto na LOA 

(2º bimestre – 98,51% e 3º bimestre – 98,17%). No final do exercício de 2021, a 

arrecadação correspondeu a 119,85% da meta. O desempenho das Receitas Correntes 

correspondeu a 121,45% do previsto, sendo que apenas as Receitas Tributárias, 

Receitas Patrimoniais e Transferências Correntes apresentaram comportamento 

superior ao estimado (107,36%, 1.401,56% e 116,16%, respectivamente). A variação 

expressiva nas Receitas Patrimoniais (1.401,56%) é relativa ao ingresso do montante 

de R$ 3,99 bilhões, proveniente da participação do Município na concessão dos 

serviços de água e esgoto, decorrente do leilão promovido pelo governo do Estado do 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 231ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo      

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       232 

 

RJ. Já as Receitas de Capital apresentaram uma arrecadação muito inferior ao 

previsto, com índice de 23,63%.  

No 1º bimestre, a arrecadação correspondeu a 101,59% da meta estabelecida, 

influenciada pelo desempenho das Receitas Correntes (101,84%), já que as Receitas 

de Capital apresentaram uma arrecadação de 44,22% da meta. Nas Receitas 

correntes, cabem destaque as Receitas Tributárias (R$ 3,51 bilhões), de 

Contribuições (R$ 769,91 milhões) e de Transferências (R$ 2,10 bilhões), que juntas 

representaram a maior parte da receita do Município no período, com índices de 

104,88%, 88,88% e 107,50% em relação à meta, respectivamente. 

No 2º e 3º bimestres, a arrecadação foi um pouco inferior à meta estabelecida, com 

índices de 98,51% (2º bimestre) e 98,17% (3º bimestre).  As Receitas Correntes 

apresentaram arrecadação semelhante em ambos os bimestres, sendo R$ 4,78 

bilhões no 2º bimestre e R$ 4, 77 no 3º bimestre, representando índices de 100,29% 

e 99,58%, respectivamente. Considerando o acumulado no 2º e 3º bimestres, nessa 

categoria econômica, somente as Receitas Tributárias (102,22%) e as Transferências 

Correntes (111,20%) superaram o resultado esperado. As Receitas de Capital tiveram 

nesses dois bimestres índices de arrecadação muito aquém da meta (2º bimestre – 

8,96% e 3º bimestre – 20,10%), sendo que no 2º bimestre apresentou o menor 

desempenho de todo o exercício, em virtude, principalmente, da não realização de 

operações de crédito e do não recebimento de transferências de capital.    

No 4º, 5º e 6º bimestres, a arrecadação superou a meta com índices de 160,99%, 

133,30% e 130,65%, respectivamente, sendo influenciada pelo ingresso dos recursos 

de R$ 2,62 bilhões (agosto/2021), R$ 892,77 milhões (setembro/2021) e R$ 481,15 

milhões (novembro/2021), relativos à participação do Município na concessão dos 

serviços de água e esgoto. Se tais recursos não tivessem sido arrecadados, 

considerando que representam receita extraordinária, o desempenho do Município 

nesse período ainda superaria o resultado esperado 85 , com índices de 108,56% 

(4º  bimestre), 114,61% (5º bimestre), 121,60% (6º bimestre) e arrecadação de 

R$ 5,42 bilhões, R$ 5,47 bilhões, R$ 6,47 bilhões, respectivamente. O bom 

desempenho do 6º bimestre foi ocasionado pelo incremento nas Receitas Tributárias 

(120,49%) e nas Transferências Correntes (129,41%). 

A Receita Tributária, cuja arrecadação transitou acima da meta durante o ano, atingiu 

107,36% do previsto para o exercício, cabendo destacar a receita do ISS, cuja 

                                                        

85 Os cálculos foram realizados sem a exclusão do ganho obtido com a aplicação financeira dos recursos 
advindos da concessão da CEDAE. 
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arrecadação de R$ 6,72 bilhões correspondeu a 107,75% dos 6,23 bilhões previstos 

para o exercício, e a receita de ITBI que superou a meta com índice de 145,69% e 

arrecadação de R$ 1,21 bilhão. Já o IPTU, cuja previsão foi de R$ 4,03 bilhões, 

arrecadou R$ 4,11 bilhões, apresentando um índice de 101,98%. 

Quanto às Receitas de Contribuições, nas quais são computadas as contribuições ao 

FUNPREVI (do servidor, patronal e suplementar) e ao FASS, bem como a COSIP, a 

arrecadação correspondeu a 96,72% da meta estabelecida para o exercício. A 

Contribuição Previdenciária (Servidor e Patronal) atingiu 89,15% do resultado 

esperado, com arrecadação de R$ 2,48 bilhões. Já a Contribuição Suplementar 

apresentou índice de 106,86% e arrecadação de R$ 2,12 bilhões. As rubricas da COSIP 

e FASS mantiveram índices acima de 95%. 

Em relação às Receitas Patrimoniais, a arrecadação de R$ 4,59 bilhões superou à 

meta em 1.401,56%. Como já mencionado, esse incremento foi devido ao ingresso de 

R$ 3,99 bilhões, proveniente da participação do Município na concessão dos serviços 

de água e esgoto.  

Quanto às Transferências Correntes, observa-se arrecadação superior à meta 

estabelecida para 2021, correspondendo a 116,16% do valor estimado. Todas as 

rubricas, com exceção de Convênios, apresentaram resultado acima do esperado, 

com destaque para IPI (137,14%), Royalties (134,90%), FUNDEB (131,31%), 

Transferências do SUS (130,73%) e ICMS (110,74%). Em termos monetários, as 

maiores variações ocorreram nas Transferências do FUNDEB (R$ 843,14 milhões) e 

Transferências do SUS (R$ 616,13 milhões). 

Cabe destacar nas Transferências do SUS, os repasses do governo federal para 

enfrentamento da Covid-19 de R$ 242,31 milhões (não previstos na LOA/2021), bem 

como as Transferências do Fundo Estadual de Saúde de R$ 550,59 milhões, para 

cofinanciamento da gestão dos Hospitais Albert Schweitzer e Rocha Faria (acima do 

valor previsto de R$ 257,94 milhões). 

As Outras Receitas Correntes apresentaram arrecadação de R$ 998,64 milhões, 

abaixo da meta estabelecida de R$ 1,07 bilhão, correspondendo a um índice de 

93,16%. As receitas de Indenizações e Restituições tiveram desempenho muito 

superior à meta de R$ 7,30 milhões, arrecadando R$ 72,20 milhões. Enquanto as 

Multas e Receitas Diversas apresentaram resultado abaixo da meta de 75,33% e de 

91,19%, respectivamente. 
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As Receitas de Capital apresentaram, ao longo de 2021, arrecadação muito inferior às 

metas estabelecidas, culminando, ao final do exercício, com índice de apenas 

23,63%. As receitas provenientes de Operações de Crédito, que representaram a 

maior proporção dessa categoria econômica na LOA (R$ 261,98 milhões), 

alcançaram apenas 6,33% da previsão (R$ 16,58 milhões). A receita de 

Transferências de Instituições Privadas foi a única espécie que ultrapassou o 

montante previsto na LOA, com realização de 397,40% (R$ 7,59 milhões).  

Quanto à Alienação de Bens Imóveis, a meta prevista era de R$ 92,53 milhões, no 

entanto, a arrecadação atingiu índice de apenas 35,39% (R$ 32, 74 milhões). Do total 

arrecadado, o montante de R$ 18,54 milhões refere-se à alienação de imóveis do 

FUNPREVI e a quantia de R$ 14,20 milhões é relativa à alienação de imóveis da PCRJ.  

Ainda em relação à Receita de Capital, cabe comentar que a arrecadação mais 

expressiva foi referente às Transferências da União e suas Entidades, que atingiram 

o montante de R$ 63,34 milhões (52,67% das Receitas de Capital arrecadadas no 

exercício). No entanto, muito abaixo da meta prevista de R$ 151,85 milhões, 

correspondendo ao índice de 41,71%.   

Analisando o cumprimento das metas de arrecadação da fonte de recursos 100 – 

ordinários não vinculados, que registra as principais receitas do Município, observa-

se que houve o atingimento do montante previsto em todos os bimestres do 

exercício. Como já comentado, o aumento expressivo da arrecadação no 4º, 5º e 6º 

bimestres foi influenciado pelo ingresso dos recursos de R$ 2,62 bilhões 

(agosto/2021), R$ 892,77 milhões (setembro/2021) e R$ 481,15 milhões 

(novembro/2021), relativos à participação do Município na concessão dos serviços 

de água e esgoto. É importante destacar que, caso tais recursos não tivessem sido 

arrecadados, considerando que representam receita extraordinária, o desempenho 

do Município nesse período ainda superaria o resultado esperado86, com arrecadação 

de R$ 12,04 bilhões (4º bimestre), R$ 17,33 bilhões (5º bimestre) e R$ 21,98 bilhões 

(6º bimestre), respectivamente. 

 

                                                        

86 Os cálculos foram realizados sem a exclusão do ganho obtido com a aplicação financeira dos recursos 
advindos da concessão da CEDAE. 
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Em relação à Receita Corrente Líquida, parâmetro utilizado para avaliação de limites 

legais, tais como Despesa com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Despesas com 

Parcerias Público-Privadas e Receitas de Operações de Crédito, apurou-se o 

montante de R$ 30,77 bilhões, ultrapassando a meta de R$ 23,47 bilhões. 

Considerando os valores acumulados, a meta foi cumprida em todos os bimestres. Os 

maiores descolamentos ocorreram no 4º, 5º e 6º bimestres, influenciados pelo 

ingresso relativo à participação do Município na concessão dos serviços de água e 

esgoto. 
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Por fim, é importante mencionar que a CGM incluiu o Relatório das Metas Bimestrais 

de Arrecadação, elaborado pela Superintendência Executiva do Orçamento Municipal 

da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, apresentando a metodologia de 

cálculo e as premissas utilizadas para as projeções de receita, bem como as 
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justificativas para as discrepâncias apresentadas entre a previsão e a efetiva 

arrecadação. 

 

O Resultado Orçamentário demonstra o valor atingido pela administração pública na 

gestão orçamentária dos recursos, sendo obtido por meio da diferença entre as 

receitas e as despesas orçamentárias. 

Se o resultado for positivo, temos superavit, por outro lado, caso seja negativo, então 

se caracteriza o deficit orçamentário. 

Foi observado um superavit na execução orçamentária de R$ 5,03 bilhões, resultado 

da diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada no exercício. 

Cabe ressaltar que o superavit orçamentário foi influenciado pela utilização de 

superavit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, por meio 

da abertura de créditos adicionais, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal n.º 

4.320/196487 e no inciso I do art. 112 da Lei n.º 207/198088, no valor de R$ 471, 73 

milhões. 

Logo, excluindo-se do cálculo as despesas executadas com os recursos do superavit 

financeiro apurado no exercício de 2020 (R$ 471,73 milhões), o resultado 

orçamentário seria superavitário em 5,50 bilhões, conforme demonstrado a seguir. 

                                                        
87 Lei Federal n.º 4.320/64  
...  
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis 
para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.  
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:  

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;   
88 Lei n.º 207/80  
...  

Art. 112 - Consideram-se recursos, para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não 
comprometidos I - o "superavit" financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;  
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R$ mil

 Receita Orçamentária 37.475.309

 Despesa Orçamentária (32.441.982)                                 

Superavit Orçamentário apurado no 

Balanço Orçamentário
                                         5.033.327 

 Superavit financeiro utilizado para 

abertura de créditos adicionais em 

2021 
471.733

Resultado Orçamentário (*)                                          5.505.059 

Fonte: Contas de Governo  2021

(*)Considerando apenas as despesas custeadas à conta de recursos 

arrecadados em 2021.  

 

Cumpre comentar que o superavit foi influenciado pelo ingresso do montante de 

R$ 3,99 bilhões, proveniente da participação do Município na concessão dos serviços 

de água e esgoto, decorrente do leilão promovido pelo governo do Estado do RJ. 

É importante mencionar que em auditoria realizada pela CAD, no mês de 

março/2022, a SMFP informou a previsão de novos ingressos, totalizando R$ 2,02 

bilhões até 2025, conforme evidenciado a seguir. 

Exercício R$ mil

2022 827.571

2023 115.070

2024 641.533

2025 438.576

TOTAL 2.022.751

Fonte: SMFP

Ingressos CEDAE - Projetados

 

A SMFP esclareceu, ainda, que, em conformidade com os recursos já ingressados e 

previstos, os projetos do Plano Rio Futuro89 serão detalhados no orçamento de 2022 

e dos exercícios subsequentes, por meio de uma fonte de recursos própria (FR 125). 

Os projetos ainda não estão totalmente detalhados, salvo aqueles relacionados na 

LOA/2022, e serão revistos considerando, além do acompanhamento da arrecadação 

e da destinação da reserva técnica instituída, a antecipação da arrecadação em 2021 

de recursos previstos na LOA/2022.  

                                                        

89 Plano de uso dos recursos oriundos da concessão da CEDAE. 
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De acordo com a LOA/2022, os projetos relativos a FR 125 totalizam R$ 1,75 bilhão. E, 

em consulta ao FINCON, até o 1º bimestre de 2022, houve despesas empenhadas na 

FR 125 no montante de R$ 326,14 milhões. 

Em que pese a ocorrência de resultado orçamentário superavitário, no 

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Poder Executivo 

(Anexo 5 do RGF), publicado no livro da Prestação de Contas (subitem 2.2.7), consta        

na coluna Demais Obrigações Financeiras a informação de despesas incorridas e não 

executadas orçamentariamente (não inscritas em restos a pagar) no montante de  

R$ 2,43 bilhões (R$ 1,99 bilhão da administração direta e R$ 445,73 milhões da 

administração indireta), sendo que tais montantes estão evidenciados nos Balanços 

Patrimoniais da administração direta e dos órgãos da administração indireta, tendo 

sido validados em auditoria realizada pela CAD no último mês de março. 

Dessa forma, o Município possuía, em 31/12/2021, passivos reconhecidos no Balanço 

Patrimonial na ordem de R$ 2,43 bilhões, relativos a despesas incorridas e não 

executadas orçamentariamente, como detalha a tabela a seguir, cabendo registrar, 

conforme verificado na já mencionada auditoria realizada pela CAD, que o registro 

contábil de tais despesas se deu com base nos dados extraídos do Módulo de 

Obrigações a Pagar - MOP do FINCON (obrigações sem empenho associado) e das 

informações prestadas pelos órgãos através do anexo VIII da Resolução CGM 

n.º 1.781/2021 (naturezas de despesa não integrantes do MOP).  

 

 R$ mil

Despesas incorridas e não executadas no 

Orçamento Municipal

Saldo contábil em 

31/12/2021

 Administração Direta (I) 1.989.146

 Despesas anteriores ao exercício de 2018 587.407

 Despesas do exercício de 2018 143.713

 Despesas do exercício de 2019 242.118

 Despesas do exercício de 2020 548.049

 Despesas do exercício de 2021 467.860

 Administração Indireta (II) 445.734                            

 Despesas incorridas e não inscritas em RP 

contabilizadas nos balancetes em 
445.734

Total (I + II)                          2.434.881 

Fonte:  Auditoria Gestão Patrimonial - Março/2022  

Cabe ainda ressaltar que foi registrado como Provisões a Curto Prazo, no Passivo 

Circulante da Administração Direta, o montante de R$ 16,38 milhões, referente a 

dívidas de exercícios anteriores com fornecedores que não foram identificadas de 

forma individualizada no MOP, gerando, segundo Notas Explicativas ao Balanço 
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Patrimonial da Administração Direta, incerteza quanto ao valor do desembolso 

futuro para sua extinção.    

A existência de despesas sem a devida execução orçamentária, ainda que não afete a 

apuração do resultado orçamentário nos termos dispostos nos normativos da STN, 

acaba por prejudicar a análise da execução orçamentária e da gestão fiscal, uma vez 

que não está evidenciada a totalidade das despesas efetivamente incorridas pelo ente 

no exercício. 

Os efeitos da ocorrência de despesas sem execução orçamentária na situação 

financeira do Município também são tratados no subitem 4.6.3. 

 

A Emenda Constitucional n.º 109, de 15/03/2021, acresceu à Constituição Federal o 

art. 167-A, nos seguintes termos: 

Art. 167-A. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre 
despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por 
cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é 
facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério 
Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto 
permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da:         

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores 
e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da 
aplicação das medidas de que trata este artigo;         

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de 
despesa;         

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;         

IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas:        

a) as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento 
de despesa;         

b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios;        

c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta 
Constituição; e       

d) as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos 
de órgãos de formação de militares;        

V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias 
previstas no inciso IV deste caput;       

VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 
representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho 
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indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da 
Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou 
ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial 
transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação 
das medidas de que trata este artigo;       

VII - criação de despesa obrigatória;        

VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima 
da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida 
no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição;        

IX - criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como 
remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem 
ampliação das despesas com subsídios e subvenções;        

X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária.         

§ 1º Apurado que a despesa corrente supera 85% (oitenta e cinco por cento) 
da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste 
artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, 
implementadas por atos do Chefe do Poder Executivo com vigência imediata, 
facultado aos demais Poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus 
respectivos âmbitos.   

§ 2º O ato de que trata o § 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de 
urgência, à apreciação do Poder Legislativo. [....] 

§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. [....] 

§ 6º Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as 
medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os Poderes e órgãos 
nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de 
Contas, é vedada:       

I - a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente 
envolvido;        

 II - a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro 
ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, 
fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de 
novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, 
ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados 
na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento.  

      

Assim, quando a relação entre despesas e receitas correntes superar 95% no período 

de 12 meses, o Poder Executivo e, no caso do Município do Rio de Janeiro, a Câmara e 

o TCM, poderão adotar as medidas de ajuste fiscal descritas nos incisos do art. 167- A 

da CF/88. Importa ressaltar que, ainda que o dispositivo não estabeleça 

obrigatoriedade das medidas previstas em caso de superação da proporção fixada, o 

seu § 6.º prevê a vedação, em caso de não adoção das mesmas, de obtenção de 

garantias e contratação de operações de crédito, até que todas as medidas nele 
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previstas tenham sido adotadas por todos os Poderes e órgãos nele mencionados, de 

acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas. 

Já na hipótese de a relação entre despesas e receitas correntes superar 85% no 

período de 12 meses, fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas descritas 

no caput com vigência imediata (§ 1.º), e submissão, em regime de urgência, ao Poder 

Legislativo (§ 2.º). 

Sendo assim, considerando os critérios propostos na Nota Técnica SEI 

n.º 34.054/2021/ME (orientações para a operacionalização e a contabilização das 

situações apresentadas na Emenda Constitucional n.º 109/2021), elaborou-se a 

seguinte tabela com a apuração para o período de janeiro a dezembro/2021. 

R$

Mês
Receitas Correntes 

Arrecadadas (a)

Despesas Correntes 

Liquidadas (b)

jan/21 2.764.123.763                                     1.971.599.902                         

fev/21 3.773.130.598                                     1.784.035.123                         

mar/21 2.408.155.100                                     2.259.492.201                         

abr/21 2.370.537.436                                     2.064.824.264                         

mai/21 2.385.463.773                                     2.487.030.430                         

jun/21 2.380.437.624                                     2.251.955.066                         

jul/21 2.727.213.043                                     2.688.330.261                         

ago/21 5.292.607.773                                     2.321.023.799                         

set/21 3.465.775.063                                     2.489.255.436                         

out/21 2.891.417.228                                     2.188.120.267                         

nov/21 2.974.106.556                                     2.726.683.840                         

dez/21 3.922.063.691                                     4.435.573.735                         

Total 37.355.031.648                                  29.667.924.323                      

974.603.816                              

30.642.528.140                      

82,03%

RPN 2021 inscrito (c)

Despesa corrente para fins de apuração (d) = (b) + (c) 

Relação Despesas Correntes/Receitas Correntes (d) / (a)
 

Constata-se que, no período em questão, as despesas correntes corresponderam a 

82,03% das receitas correntes, não se aplicando, assim, o disposto no art. 167-A da 

CF/88 (caput ou § 1.º).  

 

O art. 4.o, § 1.o da LRF prevê que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) conterá 

Anexo de Metas Fiscais, no qual serão estabelecidas metas anuais relativas a receitas, 
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despesas, resultados nominal e primário e o montante da dívida, instruídos com 

memória de cálculo que justifique os valores pretendidos.  

A Lei Municipal n.o 6.763/2020, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2021, trouxe, em seu anexo, metas anuais de resultado 

primário e nominal e montante da dívida consolidada, as quais foram atualizadas 

pela Lei n.o 6.842/2020 – Lei Orçamentária para o exercício de 2021.  

Cumpre informar que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) modificou a 

metodologia de apuração e a forma de apresentação dos resultados primário e 

nominal a partir do exercício de 2018, com a publicação da Portaria STN n.o 495, de 

06/06/2017, que foi atualizada para o exercício de 2021 pela Portaria STN n.o 375, de 

08/07/2020, com a divulgação da 11.a edição do Manual de Demonstrativos Fiscais 

(MDF). A apuração dos resultados primário e nominal passou a ser realizada pelas 

metodologias “acima da linha” e “abaixo da linha”, e demonstrada no Anexo 6 do 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).  

A CGM publicou o Anexo 6 do RREO com a apuração dos resultados primário e 

nominal utilizando as metodologias “acima da linha” e “abaixo da linha”, conforme 

disposto na 11.ª edição do MDF. 

As análises a seguir serão realizadas considerando a metodologia “acima da linha”, 

tendo em vista que as metas fiscais, estabelecidas na LDO e atualizadas pela LOA de 

2021, foram feitas com base nesse método, conforme preconizado na página 255 do 

MDF – 11.ª edição.  

 

Os Demonstrativos do Resultado Primário e do Resultado Nominal estão previstos no 

art. 53, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal90. 

O resultado primário “acima da linha” corresponde à diferença entre as receitas e 

despesas não financeiras registradas durante o exercício (ambas apuradas pelo 

regime de caixa, excluídas as transações intraorçamentárias), e possibilita uma 

avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo Município. O “superavit 

                                                        
90 LRF 

... 

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a: 

III - resultados nominal e primário; 
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primário” é uma indicação de quanto o Município economizou com vistas ao 

pagamento da amortização e dos juros de sua dívida. 

R$ mil

LDO 2021*
Arrecadada/Paga  em 

2021
Diferença

Variação

%

 Receitas Primárias (a)          24.770.134                              31.625.275 6.855.141 27,68%

 Despesas Primárias Pagas (b)          23.509.834                              23.984.745 474.911 2,02%

      Despesas do Exercício (b.1)                              21.692.589 

      RPP Pagos (b.2)                                 1.720.790 

      RPN Pagos (b.3)                                      571.365 

 Resultado Primário Acima da Linha (a-b) 1.260.300 7.640.530 6.380.231 506,25%

Fonte: LOA 2021 e RREO 2021

* Valores atualizados pela LOA/2021  

A meta de Resultado Primário fixada na LDO e atualizada pela LOA para o exercício 

de 2021 foi um superavit de R$ 1,26 bilhão, o que indica que a previsão dos gastos 

orçamentários do Município (despesa paga) com a manutenção da máquina pública 

(pessoal e custeio) e com investimentos era inferior à estimativa de arrecadação, não 

se fazendo necessária a obtenção de receitas financeiras para suportar as despesas 

primárias.  

Ao final do exercício de 2021, apurou-se um superavit primário de R$ 7,64 bilhões, 

resultando em uma variação favorável em relação à meta de R$ 6,38 bilhões  

(506,25%).  

Apesar de as despesas primárias pagas ficarem 2,02% acima do fixado, as receitas 

primárias superaram a meta em 27,68%, resultando, dessa forma, no superavit 

primário apurado no exercício. 

Em relação às receitas primárias correntes, os maiores incrementos ocorreram nas 

Receitas Tributárias (R$ 981,26 milhões), em especial no ISS e no ITBI, com 

crescimento de R$ 495,18 milhões e R$ 378,60 milhões, respectivamente, nas 

Receitas Patrimoniais (R$ 4,10 bilhões), influenciada pelos recursos da concessão da 

CEDAE (R$3,99 bilhões), e nas Transferências Correntes (R$2,10 bilhões) com 

superação da meta em todas as rubricas, com destaque para as Transferência do 

FUNDEB (R$ 843, 14 milhões) e Transferências do SUS (R$ 616,13 milhões). A maior 

frustração foi nas Receitas de Contribuições (R$ 101,34 milhões). 

No que se refere às despesas primárias, importa destacar que o não pagamento de 

despesas empenhadas não se constitui, como inicialmente a análise do resultado 

poderia sugerir, em um esforço fiscal por parte do Poder Executivo, haja vista a 
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inscrição em restos a pagar (decorrentes de tais despesas) na ordem de  

R$ 3,14 bilhões, montante que corresponde a 12,66% do total de despesas primárias 

empenhadas no exercício (R$ 24,84 bilhões). Tal distorção se deve ao fato de, 

conforme já mencionado, a apuração considerar apenas as despesas efetivamente 

pagas durante o exercício. 

Cabe ressaltar que, no Parecer Prévio referente ao exercício de 2020, esta Corte 

emitiu a determinação D11, no sentido de que a CGM fizesse constar nas próximas 

prestações de contas relatório detalhado das despesas realizadas sem prévio 

empenho especificando a classificação econômica, com a respectiva identificação em 

primária ou não primária, para futura regularização orçamentária, de forma a 

possibilitar a verificação do seu impacto nos resultados orçamentário e fiscal. 

No item 8 do Livro da presente Prestação de Contas consta a informação de que as 

despesas incorridas e não executadas orçamentariamente, evidenciadas no Balanço 

Patrimonial da Administração Direta no montante de R$ 1,99 bilhão, constituem na 

sua totalidade despesas primárias. 

Uma vez que a informação abrange somente as despesas da administração direta, 

conclui-se que a determinação D11, emitida no Parecer Prévio do exercício de 2020, 

não foi integralmente cumprida pela CGM. 

Observa-se ainda que, da mesma forma que os Restos a Pagar, tais despesas 

impactarão a apuração do resultado primário apenas quando do seu efetivo 

pagamento. 

Cumpre destacar que parte do superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial 

de 2020 foi incorporado ao Orçamento de 2021, tendo sido pagos  

R$ 331,98 milhões com tais recursos. A incorporação de recursos de superavit 

financeiro de exercícios anteriores influencia o resultado primário, já que os créditos 

adicionais são incluídos na apuração das despesas primárias.  

 

O Resultado Nominal corresponde à variação da dívida consolidada líquida (DCL) em 

um determinado período (apurado pela metodologia “abaixo da linha”), e pode ser 

obtido a partir do resultado primário, por meio da soma da conta de juros (juros 

ativos menos juros passivos, apurados por competência), conforme a nova 

metodologia de apuração “acima da linha”, prevista no MDF. 
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Como a meta do resultado nominal para o exercício de 2021 foi calculada de acordo 

com os procedimentos constantes no MDF, a avaliação do cumprimento da meta 

deve ocorrer pela análise do resultado nominal apurado pela metodologia “acima da 

linha”, cujos dados divulgados pelo Poder Executivo foram os expostos no quadro 

seguinte.   

R$ mil

LOA 2021 
Valor Incorrido 

em 2021
Diferença

Variação

%

 Resultado Primário Acima da Linha (a)              1.260.300               7.640.530 6.380.231 506,25%

 Juros Nominais (b) = (c+d) -402.377 -1.115.785 -713.408 -177,30%

     Juros e Encargos Ativos (c) 1.068.989 

     (-) Juros e Encargos Passivos (d) -2.184.774 

Resultado Nominal Acima da Linha (a+b) 857.923 6.524.746 5.666.823 660,53%

Fonte: LOA 2021 e Prestação de Contas de Governo  2021  

O Resultado Nominal fixado no Anexo de Metas Fiscais da LDO e atualizado na LOA 

2021 previa um saldo positivo na ordem de R$ 857,92 milhões, mas atingiu ao 

término de 2021 um montante de R$ 6,52 bilhões, superior, portanto, em 660,53%.  

Esse desvio favorável em relação à meta do resultado nominal decorre do 

alargamento do superavit primário, que superou a previsão orçamentária em 

506,25%, haja vista a receita corrente primária ter atingido um montante de R$ 31,63 

bilhões, superando em 27,68% o valor estimado na LOA. A abordagem específica do 

resultado primário encontra-se no subitem anterior. 

O resultado financeiro, decorrente da receita com juros nominais líquida da despesa 

com juros nominais, embora tenha sido pior àquele conjecturado na LOA a partir das 

metas de resultado primário e nominal, pouco influenciou no resultado nominal 

apurado, cujo saldo manteve-se superior à previsão em R$ 5,67 bilhões. A abertura 

do saldo dos juros nominais encontra-se no quadro a seguir. 

 

R$ mil

Variações monetárias e cambiais da dívida pública 829.721            

Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras 240.997            

(-) Rendimentos de aplicações financeiras - FUNPREVI (1.728)                

Juros e Encargos Ativos 1.068.989 

Juros e encargos da divida contratual interna 611.067            

Juros e encargos da dívida contratual externa 187.588            

Variações monetárias e cambiais - dívida contratual interna 198.260            

Variações monetárias e cambiais - dívida contratual externa 1.185.523        

Débitos parcelados - INSS 2.337                 

Juros e Encargos Passivos 2.184.774 

Resultado Financeiro -1.115.785 

Fonte: Balancete de verificação da PCRJ - posição em 31/12/2021 

Composição dos Juros Nominais
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Importa destacar ainda que, não obstante o Manual de Demonstrativos Fiscais 

estipular a fixação da meta de resultado nominal pelo método “acima da linha” 

(conforme demonstrado acima), a apuração pelo método “abaixo da linha” permite 

avaliar com mais efetividade a variação da dívida consolidada líquida do ente em 

relação ao exercício anterior, conforme a seguir.  

R$ mil

Saldo em 

31/12/2020

(b)

Saldo em 

31/12/2021

(b)

 Dívida Consolidada (I) 18.772.818 18.878.141

 Deduções (II)                          443.732                        5.716.027 

     Disponibilidade de Caixa Bruta 1.673.582 7.338.067

     (-) Restos a Pagar Processados (1.446.931)                (1.927.572)                   

     Haveres Financeiros 217.081 305.532

 Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II) 18.329.086 13.162.114

5.166.971

(1.357.774)                   

 Variação Saldo RPP (VI) (480.641)                        

 Passivos reconhecidos (VII) 975.519                          

 Pagamento de Precatórios incluídos na DC (VIII) 41                                         

 Ajustes relativos ao RPPS (IX) (4.758.214)                   

 Outros Ajustes (X) 4.659.870                     

6.524.746 

857.923                          

* após a dedução dos restos a pagar processados

Fonte: LOA 2021 e  Prestação de Contas de Governo  2021

 Resultado Nominal Abaixo da Linha (IV) = (IIIa -IIIb) 

Resultado Nominal Ajustado  Abaixo da Linha (VIII) = (IV-V)

 Ajustes Metodológicos (V) = (VI-VII+VIII-IX-X) 

Meta do Resultado Nominal Fixada no Anexo de metas Fiscais

 

A dívida consolidada líquida do Município, que ao final do exercício de 2020 montava 

R$ 18,33 bilhões, encerrou o exercício de 2021 na ordem de R$ 13,16 bilhões, 

resultando, portanto, em um resultado nominal positivo, apurado pelo método 

“abaixo da linha”, no valor de R$ 5,17 bilhões.  

É importante destacar que os resultados “acima da linha” e “abaixo da linha” podem 

apresentar discrepâncias devido a divergências metodológicas, que devem constar 

em notas explicativas, conforme prevê o MDF. Assim, os ajustes realizados pela CGM 

e divulgados em notas explicativas estão sintetizados na tabela a seguir. 
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R$ 

5.166.971.285              

 Variação saldo RPP 2021/2020 (480.640.989)                 

 Passivos Reconhecidos na DC 975.519.000                   

 Pagamentos de precatórios integrantes da DC 41.255                                   

 Ajustes relativos ao RPPS (4.758.214.103)            

 Outros Ajustes: 4.659.869.700              

 Movimentação de Precatórios (ajuste da Dív Consol) (314.498.617)                    

 Movimentação de Depósitos Judiciais e Administrativos (ajuste da 

Dív Consol) 
24.180.626                          

 Amortização da Dívida com Despesa Primária (ajuste da Dív Consol) (14.031.757)                        

 Atualização e/ou Inscrição da Dívida (ajuste da Dív Consol) 24.791.099                          

 Movimentação Demais Haveres Financeiros (ajuste da Disp. Caixa) (88.450.605)                        

 Movimentação Intraorçamentária (ajuste da Disp. Caixa) 4.861.575.584                 

 Movimentação Extraorçamentária  (ajuste da Disp. Caixa) 77.901.163                          

 Concessão de Empréstimos e Financiamentos  (ajuste da Disp. Caixa) 88.035.089                          

 Outros  367.118                                  

6.524.745.616              

Fonte: Prestação de Contas de Governo 2021

RESULTADO NOMINAL ACIMA DA LINHA

AJUSTES METODOLÓGICOS 

RESULTADO NOMINAL ABAIXO DA LINHA

 

A composição da dívida consolidada do Município é tratada no subitem 4.5.9. 

 

O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo 5 do RGF) 

visa a dar transparência ao equilíbrio entre a geração de obrigações de despesa e a 

disponibilidade de caixa, bem como ao equilíbrio entre a inscrição em restos a pagar 

não processados e a disponibilidade de caixa. Tem como função evidenciar a 

disponibilidade financeira e verificar a parcela comprometida para inscrição em 

Restos a Pagar de despesas não liquidadas, cujo limite é a suficiência financeira. Na 

inscrição, deve-se observar que os recursos legalmente vinculados à finalidade 

específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação.  

A seguir é apresentado o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a 

Pagar do Poder Executivo, constante do subitem 2.2.7 da presente Prestação de 

Contas de Governo. 
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R$

DISPONIBILIDADE 

DE CAIXA BRUTA  DO 

PODER EXECUTIVO

OBRIGAÇÕES 

FINANCEIRAS *

DISPONIBILIDADE 

DE CAIXA 

LÍQUIDA

RPN

 INSCRITO

DISPONIBILIDADE 

DE CAIXA LÍQUIDA 

APÓS INSCRIÇÃO 

EM RPN

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) = (c) - (d)

 Recursos Vinculados (I) 3.704.733.309 3.422.982.449 281.750.860 755.117.801 -473.366.941

 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  777.067.550 435.831.957 341.235.593 343.552.113 -2.316.520

 Transferências do FUNDEB  551.229.410 407.913.386 143.316.024 134.075.865 9.240.159

 Outros Recursos Vinculados à Educação 226.086.299 87.999.593 138.086.705 19.248.678 118.838.027

 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 291.786.580 434.835.466 -143.048.886 37.124.590 -180.173.475

 Outros Recursos Vinculados à Saúde 567.437.899 719.665.581 -152.227.682 62.405.475 -214.633.157

 Recursos Vinculados à Assistência Social 48.078.859 1.753.051 46.325.808 7.551.371 38.774.437

 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 149.308.988 606.289.180 -456.980.192 6.143.270 -463.123.463

 Rec. Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e Saúde)  24.490.675 13.171.168 11.319.507 1.312.831 10.006.676

 Recursos de Alienação de Bens/Ativos  234.219 1.443.263 -1.209.044 0 -1.209.044

 Outros Recursos Vinculados  1.069.012.831 714.079.803 354.933.028 143.703.609 211.229.420

 Recursos não Vinculados (II) 3.610.837.192 2.293.532.854 1.317.304.338 284.264.653 1.033.039.685

 Recursos Ordinários  3.610.837.192 2.293.532.854 1.317.304.338 284.264.653 1.033.039.685

Total (I + II)                      7.315.570.501 5.716.515.303 1.599.055.198 1.039.382.454 559.672.743 

*De acordo com dados obtidos em auditoria, foram incluídos nessa coluna os montantes de: R$ 2.434.880.626,25 - relativo a despesas incorridas sem execução orçamentária; R$3.144.127.433,66 - 

dos restos a pagar processados totais e não processados de exercícios anteriores; e R$ 137.507.243,16 - referente a outras Obrigações Financeiras.

Fontes: RGF  e Planilha "Detalhamento da Disponibilidade de Caixa Bruta do Exercício de 2021", elaborada pela CGM.

 

De acordo com os dados publicados e considerando os recursos vinculados e não 

vinculados, o relatório evidencia que, após a inscrição dos Restos a Pagar Não 

Processados, no montante de R$ 1,04 bilhão, o Poder Executivo apresentou 

suficiência financeira na ordem de R$ 559,67 milhões ao final do exercício de 2021.   

Cabe destacar que no valor de R$ 5,72 bilhões, das Obrigações Financeiras, constam 

R$ 2,43 bilhões, referente as despesas incorridas que não transitaram pela execução 

orçamentária e, consequentemente, não foram inscritas em restos a pagar. Não 

constam no saldo das Obrigações Financeiras os restos a pagar cancelados e 

parcelados, nos termos dispostos no art. 23 da Lei Complementar 235/2021 e no 

Decreto n.º 49.831/2021, cujo montante em 31/12/2021 era de R$ 622,93 milhões.  

Do vultoso saldo de obrigações provenientes de despesas incorridas sem o devido 

processo orçamentário de R$ 2,43 bilhões, a administração direta responde por 

R$ 1,99 bilhão, com a seguinte distribuição entre os exercícios da efetiva 

competência. 

Despesas incorridas e não 

executadas no Orçamento 

Municipal 

Saldo contábil em 

31/12/2021

Anteriores a 2018 587.406.507                                    

2018 143.712.747                                    

2019 242.117.564                                    

2020 548.049.142                                    

2021 467.860.429                                    

 Total - Administração Direta  1.989.146.389                               

Fonte: Auditoria realizada pela  CAD em março/2022  
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O Poder Executivo, o qual vinha apresentando crescente insuficiência financeira 

desde o exercício de 2017, apresentou no exercício de 2021 uma  suficiência financeira 

de R$ 559,67 milhões, sobretudo, pelo acréscimo ocorrido no saldo das 

disponibilidades de caixa dos recursos não vinculados, mormente em razão dos 

ingressos provenientes da participação do Município na concessão dos serviços de 

água e esgoto, decorrente do leilão promovido pelo governo do Estado do RJ, cujo 

montante aplicado financeiramente chegou a R$ 4,00 bilhões. 

 

A Lei Complementar Municipal n.º 235, de 03/11/2021, que cria o Novo Regime Fiscal 

do Município, estabeleceu, em seu art. 13, três indicadores fiscais que deverão ser 

apurados ao final do exercício (Indicador de Endividamento, Indicador de Poupança 

Corrente e Indicador de Liquidez), aos quais serão atribuídas classificações que, 

consideradas no seu conjunto, ensejarão a adoção das medidas previstas nos arts. 16 

a 19 e anexo III do mesmo diploma legal. 

Cabe destacar que a Portaria STN n.º 501 de 23/11/2017 utiliza os mesmos indicadores 

para fins da avaliação da capacidade de pagamento dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. 

As informações publicadas na Prestação de Contas de Governo do exercício de 2021, 

subitem 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária e subitem 2.2 – 

Relatório de Gestão Fiscal, resultam na apuração dos indicadores a seguir. 
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INDICADOR DE ENDIVIDAMENTO (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida

Dívida Consolidada Bruta 18.878.141.217,89    

Receita Corrente Líquida 30.730.452.480,85    

APURAÇÃO 61,43%

Classificação: DC < 60% = A; 60% < DC < 150% = B; DC > 150% = C B

INDICADOR DE POUPANÇA CORRENTE (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes 

Despesas Correntes 28.029.037.244,63    

Receitas Correntes 28.453.303.228,70    

RESULTADO 98,51%
PESO 0,20                                           

PROPORÇÃO (i) 19,70%

Despesas Correntes 28.965.886.903,09    

Receitas Correntes 29.187.445.972,60    

RESULTADO 99,24%
PESO 0,30                                           

PROPORÇÃO (ii) 29,77%

Despesas Correntes 30.642.528.139,57    

Receitas Correntes 37.355.031.647,56    

RESULTADO 82,03%
PESO 0,50                                           

PROPORÇÃO (iii) 41,02%

APURAÇÃO = (i) + (ii) + (iii) 90,49%

Classificação: PC < 90% = A; 90% < DC < 95% = B; PC > 95% = C B

INDICADOR DE LIQUIDEZ (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta

Obrigações Financeiras - Recursos não vinculados 2.293.532.854,09       

Disponibilidade de Caixa Bruta - Recursos não vinculados 3.610.837.191,75       

APURAÇÃO 0,6352

Classificação: 0 < IL < 1 = A; IL < O ou >1 = C A

 AVALIAÇÃO FINAL    Anexo II - Lei Complementar 235/2021 B

Exercício 2019

Exercício 2020

Exercício 2021

 

Tendo o Município alcançado a avaliação final “B” ao final do exercício de 2021, o 

anexo III da referida Lei Complementar n.º 235/2021 estabelece a obrigatoriedade de 

adoção da medida prevista no inciso XVI do art. 21, bem como a vedação dos atos 

mencionados nos incisos III e IV do art. 22.  

Assim, sugere-se que seja o Poder Executivo ALERTADO, nos termos do disposto na 

Lei Complementar n.º 235/2021, e em função da classificação final “B” constatada ao 

final do exercício de 2021, sobre a exigência e as vedações dispostas a seguir: 

 A criação de benefícios financeiros, tributários ou creditícios para prazo 

superior a quatro anos deverá se dar por lei específica (art. 21, inciso XVI);  

 Está vedada a criação ou majoração de vinculação de receitas públicas de 

qualquer natureza (art. 22, inciso III); e 

 Está vedada a vinculação de receitas de impostos em áreas diversas das 

previstas na Constituição Federal (art. 22, inciso IV). 
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4.7 Opinião Conclusiva – Sem ressalva 

As análises promovidas no presente capítulo permitem as seguintes constatações: 

 Os créditos adicionais abertos no exercício para fins de transposição, 

remanejamento ou transferências de recursos (R$ 1,41 bilhão) 

corresponderam a 4,85% do total da base de cálculo apurada (R$ 29,14 

bilhões), cumprindo o limite máximo de 30% estabelecido no art. 8º da Lei 

n.º 6.842/2020 (LOA 2021), conforme subitem 4.1.2; 

 O Município apresentou superavit orçamentário (sem considerar as 

despesas custeadas com superavit financeiro apurado em 2020) na ordem 

de R$ 5,51 bilhões, conforme subitem 4.1.3;  

 As receitas provenientes da alienação de bens (R$ 32,74 bilhões) não foram 

aplicadas no financiamento de despesas correntes, à exceção do 

pagamento de inativos pelo FUNPREVI (R$ 14,61 milhões), cumprindo 

assim o disposto no art. 44 da LRF, conforme subitem 4.1.4.8;  

 O Município disponibilizou, como Incentivo Fiscal a Projetos Culturais, o 

montante de R$ 59,27 milhões, correspondente a 1% das receitas 

arrecadadas de ISS, no montante de R$ 5,93 bilhões (valor principal, sem 

acréscimos moratórios e dívida ativa) no exercício de 2019, cumprindo, 

portanto, o limite mínimo de 1% previsto no art. 14 da Lei n.º 6.842/2020 

(LOA 2021), cabendo ressaltar a necessidade de adequação da apuração à 

nova classificação da receita orçamentária vigente a partir do exercício de 

2018, conforme subitem 4.1.5.2; 

 Conforme descrito no subitem 4.1.6.1.1.1, a Despesa Líquida com Pessoal do 

Poder Executivo, R$ 12,99 bilhões, correspondeu a 42,31% da Receita 

Corrente Líquida Ajustada apurada no período, R$ 30,69 bilhões, 

cumprindo assim o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inciso 

III, alínea b da Lei de Responsabilidade Fiscal, não atingindo ainda os 

limites de alerta (art. 59, § 1.º, inciso II) e prudencial (art. 22, § único), 

também previstos na LRF; 

 As despesas empenhadas até 2021, derivadas do conjunto das Parcerias 

Público-Privadas (PPP) já contratadas pelo Município, bem como a 

projeção das mesmas até 2030, não excederam, em nenhum dos exercícios, 

ao limite de 5% da Receita Corrente Líquida, estabelecido no art. 28 da Lei 

n.º 11.079/2004, conforme subitem 4.1.11; 
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 Foram cumpridos os mandamentos constitucionais referentes aos 

repasses efetuados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro, conforme subitem 4.1.12;  

 As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE  

(R$ 4,63 bilhões) corresponderam a 25,98% das receitas provenientes de 

impostos e de transferências constitucionais e legais (R$ 17,82 bilhões), 

atendendo assim ao limite mínimo de 25% estabelecido no artigo 212 da 

Constituição Federal de 1988, conforme subitem 4.2.1.4; 

 As divergências consolidadas no subitem 4.2.1.4, relacionadas à apuração 

do cumprimento do art. 212 da CF/88, não constituem distorção 

materialmente relevante, uma vez que o percentual apurado foi de 

25,98%, enquanto a presente Prestação de Contas apurou 26,01%;  

As despesas com remuneração dos profissionais do magistério (R$ 2,57 

bilhões) corresponderam a 72,12% dos recursos arrecadados do FUNDEB 

(R$ 3,56 bilhões), cumprindo, portanto, o mínimo de 70% previsto no art. 

212-A, XI, da Constituição Federal, com redação incluída pela Emenda 

Constitucional n.º 108/2020, e no art. 26 da Lei n.º 14.113/2020, conforme 

subitem 4.2.2.6; 

 O valor não aplicado do FUNDEB (R$ 34,22 milhões) correspondeu a 0,96% 

do total arrecadado pelo Fundo (R$ 3,56 bilhões), cumprindo, portanto, o 

limite máximo de 10% a ser aplicado no 1.º quadrimestre do exercício 

seguinte, nos termos do art. 25, § 3.º, da Lei n.º 14.113/2020, conforme 

subitem 4.2.2.7;    

 As despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS (R$ 2,96 

bilhões) corresponderam a 15,38% das receitas provenientes de impostos 

e de transferências constitucionais e legais (R$ 17,78 bilhões), atendendo, 

desta forma, ao limite mínimo de 15% estabelecido pela Lei Complementar 

n.º 141, de 13 de janeiro 2012, que regulamentou o § 3º do art. 198 da 

Constituição Federal, conforme subitem 4.3.1; 

 As receitas de operações de crédito, R$ 16,58 milhões, foram inferiores às 

despesas de capital, R$ 1,80 bilhão, atendendo ao disposto no art. 167, 

inciso III, da Constituição Federal de 1988, conforme subitem 4.5.6; 

 As receitas provenientes das operações de crédito sujeitas ao limite,  

R$ 632,51 milhões, corresponderam a 2,06% da Receita Corrente Líquida 

Ajustada, R$ 30,73 bilhões, abaixo, portanto, do limite de 16% estabelecido 

pelo art. 7.º da Resolução n.º 43/2001 do Senado, conforme subitem 4.5.7; 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 252ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo      

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       253 

 

 O Município não concedeu garantias nem recebeu contragarantias, 

cumprindo assim o limite estabelecido no art. 9.º da Resolução do Senado 

Federal n.º 43/2001, conforme subitem 4.5.8; 

 O montante da Dívida Consolidada Líquida, R$ 13,16 bilhões, correspondeu 

a 42,83% da Receita Corrente Líquida Ajustada apurada no exercício,  

R$ 30,73 bilhões, cumprindo o limite de 120% estabelecido no inciso II do 

art. 3º da Resolução n.º 40/2001 do Senado Federal, conforme subitem 

4.5.9;  

  A média de comprometimento com o serviço da dívida para o período 

2021/2027 atingiu a proporção de 8,28% da Receita Corrente Líquida, 

inferior, portanto, ao limite máximo de 11,50%, estabelecido no inciso II 

do art. 7.º da Resolução do Senado n.º 43/2001, conforme subitem 4.5.10;  

 O Resultado Primário apurado (R$ 7,64 bilhões) foi superior à meta de  

R$ 1,26 bilhão, fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei  

n.º 6.763/2020) e atualizada pela Lei Orçamentária Anual (Lei  

n.º 6.842/2020), conforme subitem 4.6.2.1; 

 O Resultado Nominal apurado (R$ 6,52 bilhões) foi superior à meta de  

R$ 857,92 milhões, fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias  

(Lei n.º 6.763/2020) e atualizada pela Lei Orçamentária Anual  

(Lei n.º 6.842/2020), conforme subitem 4.6.2.2; e  

 Após a inscrição de restos a pagar não processados no montante de  

R$ 1,04 bilhão, o Poder Executivo apresentou disponibilidade de caixa na 

ordem de R$ 559,67 milhões ao final do exercício, conforme subitem 4.6.3. 

Assim, tendo em vista o disposto nos subitens 39.2 e 39.4 da Resolução Atricon  

n.º 01/2021, esta Coordenadoria conclui que a execução orçamentária e financeira, 

bem como a gestão fiscal, realizadas no exercício objeto da presente Prestação de 

Contas, efetivaram-se de forma adequada, em todos os seus aspectos relevantes, 

motivo pelo qual emite opinião SEM RESSALVAS. 

Não obstante, propõe-se que sejam emitidos os seguintes alerta, determinações e 

recomendações: 
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Destinatário Gabinete do Prefeito 

Alerta 

A2 

Nos termos do disposto na Lei Complementar n.º 235/2021, e em função 

da classificação final “B” constatada ao final do exercício de 2021:  

 A criação de benefícios financeiros, tributários ou creditícios 

para prazo superior a quatro anos deverá se dar por lei específica 

(art. 21, inciso XVI);  

 Está vedada a criação ou majoração de vinculação de receitas 

públicas de qualquer natureza (art. 22, inciso III); e 

 Está vedada a vinculação de receitas de impostos em áreas 

diversas das previstas na Constituição Federal (art. 22, inciso IV). 

Achado/Referência 
Classificação “B” constatada ao final do exercício de 2021, nos termos 
da Lei Complementar n.º 235/2021 (subitem 4.6.4). 

Motivação 
Lei Complementar n.º 235/2021, art. 21, inciso XVI e art. 22, incisos III e 
IV. 

 

Destinatário Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP 

Determinação 

DT3 

Que a SMFP efetue o repasse dos recursos vinculados à Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino para a SME, conforme disposto no art. 69, § 
5º, da Lei n.º 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

Achado/Referência 
Descumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
quanto ao repasse das receitas vinculadas à Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - MDE (subitem 4.2.1). 

Motivação 
Lei n.º 9.394/1996, art. 69, § 5º (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional). 

Destinatário Secretaria Municipal de Educação - SME 

Determinação 

DT4 

Que os recursos advindos do FUNDEB sejam aplicados somente em 
ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino 
para a educação básica pública, nos termos do art. 25, caput, da Lei 
Federal n.º 14.113/2020 c/c com o art. 70, caput e incisos I a VIII, da Lei 
Federal n.º 9.394/1996. 
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Achado/Referência 
Utilização de recursos do FUNDEB em despesas não relacionadas à 
manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de limite 
constitucional (subitem 4.2). 

Motivação 
Lei Federal n.º 14.113/2020, art. 25, caput. 
Lei Federal n.º 9.394/1996, art. 70, caput e incisos I a VIII. (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

Destinatário Secretaria Municipal de Saúde - SMS 

Determinação 

DT5 

Que a Secretaria Municipal de Saúde adote as providências visando a 
execução orçamentária do valor de R$ 147,43 milhões referente aos 
sequestros efetuados nas contas do Município em função da ordem 
judicial emitida pelo TRT no processo 0102392-05.2019.5.01.0000, 
priorizando ainda as despesas que permitam a imediata recomposição 
dos valores sequestrados de contas correntes vinculadas a fundos 
especiais, no montante de R$ 13,97 milhões. 

Achado/Referência 
Obrigações pagas, via sequestro judicial de valores, sem a devida 
regularização da execução orçamentária (subitem  4.3.5.2). 

Motivação Lei 4.320/64, art. 60. 

Destinatário Gabinete do Prefeito - GBP 

Determinação 

DT6 

Que todos os atos que possam ter repercussão na despesa com pessoal 
(ativos, inativos e pensionistas) sejam precedidos de estudo de impacto 
atuarial e fonte de custeio, permitindo, assim, a avaliação de sua 
viabilidade e eventual responsabilização dos respectivos agentes. 

Achado/Referência 
Descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais 
sobre previdência em regimes próprios (subitem 4.4.8). 

Motivação 

CF, Art. 40. 

EC n.° 41/2003. 

Lei n.° 3.344/2001, art. 1º, parágrafo único, V e VI. 

Destinatário Controladoria Geral do Município – CGM 

Determinação 

DT7 

Que a CGM faça constar, nas próximas prestações de contas, relatório 
detalhado das despesas realizadas sem prévio empenho, ocorridas tanto 
na administração direta quanto na administração indireta, especificando 
a classificação econômica, com a respectiva identificação em primária ou 
não primária, para futura regularização orçamentária, de forma a 
possibilitar a verificação do seu impacto nos resultados orçamentário e 
fiscal. 

Achado/Referência 

Não atendimento integral da determinação D11 emitida no Parecer 
Prévio referente ao exercício de 2020, uma vez que a CGM fez constar 
na presente Prestação de Contas apenas as informações da 
Administração Direta (subitem 4.6.2.1). 
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Motivação Parecer Prévio referente ao exercício 2020 – D11. 

 

Destinatários 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP 

Procuradoria Geral do Município - PGM 

Recomendação 

R3 

Que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Procuradoria 

Geral do Município continuem envidando esforços no sentido de efetuar 

a cobrança dos repasses constitucionais devidos relativos ao ICMS, uma 

vez que o Governo do Estado do Rio de Janeiro não vem cumprindo o 

determinado no art. 158, IV, da Constituição Federal, mesmo sendo 

considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal o critério 

de rateio estabelecido pela Lei Estadual n.º 2.664/1996, configurando 

lesão ao erário municipal. 

Achado/Referência 

Não cumprimento, por parte do Estado do Rio de Janeiro, de decisão 
transitada em julgado proferida pelo STF, relacionada à distribuição do 
ICMS aos municípios, conforme previsto no art. 158, IV da Constituição 
Federal de 1988 (subitem 4.1.4.5.2). 

Motivação 

Possibilidade de incremento na arrecadação das transferências do 
ICMS. 

Constituição Federal, art. 158, inciso IV. 

Decisão proferida pelo STF no Processo n.º 0109286-
13.1997.8.19.0001 . 

Destinatário Secretaria Municipal de Cultura - SMC 

Recomendação 

R4 

Que a Secretaria Municipal de Cultura, ao elaborar os editais referentes 
ao cumprimento da Lei n.º 5.553/2013, considere, para o exercício de 
referência indicado nas próximas Leis Orçamentárias Anuais, a 
arrecadação do ISS nos termos da classificação orçamentária 
introduzida pela Portaria STN/SOF n.º 5/2015. 

Achado/Referência 

Atendimento do disposto na Lei n.º5.553/2013 com base apenas na 
arrecadação do valor principal do ISS, desconsiderando os encargos 
moratórios e o valor proveniente da arrecadação da dívida ativa 
(subitem 4.1.5.2). 

Motivação 
Lei n.º 5.553/2013, art. 1º, §5º. 

Portaria STN/SOF n.º 5 de 2015. 
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Destinatário Gabinete do Prefeito - GBP 

Recomendação 

R5 

Que seja proposta Lei definindo a obrigatoriedade e a periodicidade de 
verificação da manutenção das condições de saúde que ensejaram a 
aposentadoria por incapacidade permanente do servidor, em linha com 
o disposto no art. 40, § 1.o, inciso I da CF, com redação dada pela EC 
103/2019. 

Achado/Referência Fragilidades no controle interno da concessão/manutenção de 
benefícios previdenciários (subitem 4.4.8). 

Motivação Art. 40, § 1.o, I, da CF, com redação dada pela EC 103/2019. 
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5 Resultado do Desempenho do Governo 

5.1 Considerações iniciais 

 

Historicamente, as ações do controle externo tinham como foco a fiscalização dos 

instrumentos pelos quais o governo implementa suas políticas públicas como, por 

exemplo, licitações e contratos. Contudo, nos anos recentes, têm sido constantes os 

debates nas Cortes de Contas brasileiras sobre avaliação de políticas públicas, que 

está sendo considerada uma nova abordagem de fiscalização do controle externo.  

Segundo artigo publicado em 201991, a introdução do princípio da eficiência em 1998 

na Constituição Federal (CF), resultado do processo de construção da Nova Gestão 

Pública, mudou o foco da administração pública para os resultados alcançados e, 

como consequência, impactou a forma de controle da administração, gerando a 

accountability de resultados. Para os autores, esse cenário atende às expectativas dos 

cidadãos, pois além de verificar se os resultados esperados foram alcançados, 

também pode gerar responsabilização do poder público com base no desempenho 

dos programas governamentais.  

No ano de 2020, foram lançadas as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público 

sobre Avaliação de Políticas Públicas - NBASP 9020, reforçando a importância desse 

tipo de avaliação para auxiliar as decisões dos gestores públicos com base em 

evidências. Além disso, a carta produzida pelo VII Encontro Nacional dos Tribunais 

de Contas, realizado em novembro de 2020, definiu como primeira diretriz para 

atuação das Cortes de Contas a realização de auditorias operacionais e avaliações de 

políticas públicas, visando aferir o desempenho da administração pública e prover 

recomendações que contribuam para o seu aprimoramento.  

Recentemente, a maior mudança nesse tema ocorreu com a Emenda Constitucional 

n.º 109, de 15 de março de 2021. Essa alteração tornou obrigatória a avaliação das 

políticas públicas pelos órgãos e entidades da administração pública, inclusive com 

divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados (parágrafo 16, art. 

                                                        

91  IBRAHIM, Emil Leite; PESSANHA, José Francisco Moreira; ALVES, Francisco José dos Santos. 
Contribuição das auditorias operacionais para a accountability de resultados na administração pública. 
Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (online), Rio de Janeiro, v. 24, n.2, 
p.91 - p.117, maio/ago, 2019. 
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37 92 ) e determinou que as leis orçamentárias (Plano Plurianual - PPA, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei de Orçamento Anual – LOA) passassem a 

observar os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas 

(parágrafo 16, art. 16593).  

Vale lembrar que a Constituição, em seu artigo 7494, já continha previsão de avaliação 

de resultados, do cumprimento das metas previstas no plano plurianual e da 

execução dos programas de governo e dos orçamentos. Portanto, a avaliação de 

desempenho das políticas públicas foi como um acréscimo ao rol de análise dos 

resultados da atuação governamental. Obviamente esse contexto repercute e 

impulsiona a mudança no modo de atuação do controle externo. 

Alinhada ao enfoque constitucional de avaliação dos resultados, incluindo das 

políticas públicas, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(ATRICON) aprovou resolução em abril de 2021 (Resolução ATRICON n.º 1) sugerindo 

uma estrutura mínima para composição do relatório técnico de apreciação das contas 

do chefe do Poder Executivo. Foram definidos cinco eixos e, dentre eles, o chamado 

Relatório do Desempenho do Governo, que deve conter os resultados das 

fiscalizações que avaliaram o desempenho da atuação do governo em relação à 

implementação dos programas municipais e servir como um instrumento de 

accountability da execução das políticas públicas. Essa orientação incluiu também a 

verificação da conformidade e confiabilidade do planejamento das peças 

orçamentárias (PPA, LDO, LOA) e suas respectivas execuções. 

Dessa forma, uma das finalidades do presente documento é atender à orientação da 

ATRICON, disponibilizando à sociedade o resultado da análise do desempenho da 

execução das políticas públicas municipais. 

                                                        

92 Art. 37 - §16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem 
realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos 
resultados alcançados, na forma da lei. 

93  Art. 165 - §16. As leis de que trata este artigo devem observar, no que couber, os resultados do 
monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstos no § 16 do art. 37 desta Constituição. 

94  Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;(...) 
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O planejamento das ações do governo não é uma opção do governante, pois o artigo 

165 da Constituição, ao instituir um sistema de planejamento e orçamento, 

estabeleceu o PPA como o principal instrumento de planejamento governamental de 

médio prazo a fim de orientar as peças orçamentárias (LDO e LOA). Também é 

considerado um instrumento de gestão, exercendo o papel de integrar o 

planejamento à implementação de políticas públicas95. 

Por meio do PPA, é possível monitorar os resultados dos diversos programas 

governamentais existentes, sendo “um importante instrumento de accountability 

democrática”96. Ele é o principal fiador para a implementação de uma gestão por 

resultados no setor público e sua importância ultrapassa o seu sentido econômico, 

pois consiste em um importante instrumento de defesa da democracia97. 

O PPA tem duração de quatro anos, começando no início do segundo ano do mandato 

do chefe do Poder Executivo e terminando no fim do primeiro ano do mandato 

subsequente. Ou seja, no primeiro ano de exercício, o governo eleito tem que 

formular seu PPA para o quadriênio seguinte e ao mesmo tempo executar o último 

ano do PPA elaborado pelo governo anterior. Esse processo tem como objetivo 

reduzir descontinuidades bruscas das políticas públicas entre os governos, sem 

afetar as prerrogativas do governo eleito para criar e implementar seu próprio plano 

de governo por meio de um novo PPA quadrienal98. 

                                                        

95  PAULO, Luiz Fernando Arantes. O PPA como instrumento de planejamento e gestão estratégica. 
Revista do Serviço Público. Brasília 61 (2): 171-187. Abr/jun 2010. 

96 ZUCCOLOTTO, Robson; AZEVEDO, Ricardo Rocha de; PIGATTO, José Alexandre. Quando o remédio 
mata o paciente: o planejamento orçamentário brasileiro e a proposta de extinção do Plano Plurianual. 
Blog Gestão, Política & Sociedade, Portal do Jornal O Estado de S. Paulo, 11 jun. 2020. Disponível em: < 
https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/quando-o-remedio-mata-o-
paciente-o-planejamento-orcamentario-brasileiro-e-a-proposta-de-extincao-do-plano-
plurianual/>. 

97 PAULO, Luiz Fernando Arantes. Extinção do Plano Plurianual é retrocesso: a intrigante incoerência 
escondida no Plano Mais Brasil. Coluna Opinião, Portal do Jornal Folha de S. Paulo, 26 nov. 2019. 
Disponível em:< https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/11/extincao-do-plano-plurianual-e-
retrocesso.shtml>. 

98 COUTO, Leandro Freitas e CARDOSO JUNIOR, José Celso. Texto para Discussão. TD 2549 - A Função 
dos Planos Plurianuais no Direcionamento dos Orçamentos Anuais: Avaliação da Trajetória dos PPAS 
no Cumprimento da sua Missão Constitucional e o Lugar do PPA 2020-2023. IPEA. Brasília. 2020 
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O PPA elaborado para o quadriênio 2018-2021 99  para a cidade do Rio de Janeiro 

estabeleceu a organização da ação governamental em programas, ações e metas, 

voltados para o cumprimento das diretrizes estratégicas e dos objetivos de governo 

para o seu período de vigência. Houve alterações nos anos de 2019 100  e 2020 101 , 

conforme facultado pelo caput do art. 10 da Lei n.º 6.317/2018. Contudo, não houve 

alteração em 2021, mesmo com a posse do novo governo eleito, conforme consulta 

ao site da Prefeitura102. 

O PPA 2018-2021 está alinhado ao Planejamento Estratégico 2017-2020 relativo ao 

governo anterior e sua estrutura foi organizada em torno de oito anexos. No Anexo 

VIII consta o detalhamento dos programas governamentais. Para fins desse 

documento, trata-se da parte mais relevante do PPA, uma vez que descreve os 

atributos das políticas públicas: objetivo, público-alvo, metas físicas e financeiras, 

indicadores de desempenho, produtos a serem entregues à sociedade etc. 

Vale esclarecer que, independentemente da forma como o Poder Executivo 

classificou suas ações no PPA (por área de resultado), as análises constantes nesse 

relatório consideraram a classificação das despesas por função de governo, pois essa 

representa o maior nível de agregação das diversas áreas que competem ao setor 

público103.  

Esse tipo de classificação reflete diretamente a implementação das políticas públicas 

nas áreas que geram bens e serviços públicos para atendimento às demandas da 

sociedade, como saúde, educação, habitação etc. 

 

Planejar não garante bons resultados. Contudo, sem diretrizes, objetivos claros e 

metas bem delineadas, relevantes, mensuráveis e atingíveis, o resultado da atuação 

governamental passa a ser obra do acaso. É muito pequena a chance de um 

planejamento mal estruturado gerar bons resultados. Além disso, recursos públicos, 

                                                        

99 Lei n.º 6.317, de 16 de janeiro de 2018. 

100 Decreto Rio n.º 45.944, de 7 de maio de 2019, que atualizou o PPA para o período de 2019 a 2021. 

101 Decreto Rio n.º 47.425, de 12 de maio de 2020, que atualizou o PPA para os anos de 2020 e 2021. 

102 http://www2.rio.rj.gov.br/smf/orcamento/ppa.asp 

103  Vide art. 1º, §1º, da Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999 (atualizada), publicada no D.O.U. de 
15/04/1999. 
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por definição, são escassos e sua alocação ocorre por priorização das necessidades e 

dos problemas públicos existentes. 

Nesse contexto, a finalidade primordial desse trabalho é verificar se a atuação 

municipal, por meio de suas principais políticas públicas, tem atingido os objetivos 

esperados e definidos pelo próprio governo a partir dos recursos disponíveis. Será 

analisado o nível de atingimento dos resultados planejados nos programas 

constantes nas peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA), correlacionando-os, sempre 

que possível, com os procedimentos de fiscalização efetuados por esta Corte.  

As análises terão como foco as 10 principais funções finalísticas de governo e os 22 

programas finalísticos mais relevantes. Cabe esclarecer que se entende como funções 

e programas finalísticos aqueles que geram bens e serviços públicos para 

atendimento às demandas da sociedade, excluindo-se desse rol despesas como, por 

exemplo, previdência social, administração e encargos especiais. 

As funções finalísticas representaram 60,9% da execução orçamentária total em 

2021, sendo equivalente a R$ 19,76 bilhões. Analisando as 16 funções finalísticas 

existentes, 98,8% do que foi executado (R$ 19,51 bilhões) foram alocados nas 10 

principais que serão analisadas nesse trabalho: educação; saúde; urbanismo; 

assistência social; segurança pública; saneamento; transporte; cultura; gestão 

ambiental; e habitação. O próximo gráfico apresenta a distribuição orçamentária 

entre as funções finalísticas. 
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Mesmo dentro das funções finalísticas há programas específicos relativos à gestão 

administrativa, que tem como finalidade prover os recursos humanos e os meios 

administrativos e de infraestrutura necessários e cruciais à implementação das 

políticas públicas. Em muitas funções, grande parte do orçamento é destinado a 

essas despesas. É o caso da função educação, cujas despesas com pessoal e correlatas 

(como contribuições previdenciárias) equivaleram a 78,6% dos recursos da função 

em 2021.  

Por isso, foram selecionados os 22 programas finalísticos mais relevantes, que 

corresponderam a R$ 7,0 bilhões da execução orçamentária em 2021, equivalente a 

35,8% do orçamento das 10 principais funções finalísticas. Esses programas refletem 

as ações que a Administração Pública executa e que geram entregas de serviços 

públicos para os cidadãos que vivem na cidade como, por exemplo: Atenção Primária 

à Saúde, Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos, Cartão Família Carioca, Controle 

de Enchentes e Melhoria da Qualidade da Educação Carioca.  

Como o objetivo é avaliar desempenho, torna-se importante esclarecer o que se 

entende por esse termo. De acordo com o guia referencial do Ministério do 

Planejamento104, a avaliação de desempenho deve englobar tanto os esforços quanto 

os resultados propostos, pois presume-se que não há resultados sem alinhamento 

de esforços, assim como, esforços desalinhados só promovem desempenho por 

conta do acaso. Um modelo ideal de gestão para resultados deve ser 

multidimensional, isto é, deve considerar as múltiplas dimensões de esforço 

(processos, recursos, estruturas, sistemas informacionais e pessoas) para alinhá‐

las aos resultados.  

Também se considerou o modelo lógico como a metodologia utilizada para o desenho 

dos programas de governo no PPA, conforme já adotado pelo governo federal e por 

outros entes subnacionais105. Por esse modelo, os programas estão voltados para a 

solução dos problemas identificados, com seus produtos finais necessários 

estabelecidos, tendo a quantificação de metas e custos, e indicadores 

especificamente construídos para seu monitoramento. Cada programa então é 

                                                        

104 BRASIL. Ministério do Planejamento. Guia referencial para medição de desempenho e manual para 
construção de indicadores. Brasília, dezembro de 2009. 

105 Um exemplo é o Governo do Estado do Espírito Santo que elaborou o Manual PPA 2020-2023 a partir 
do modelo lógico. 
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desdobrado em projetos, tendo, cada um, o apontamento do produto esperado e a 

respectiva meta106. 

Segundo Nota Técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 107 , a 

proposta de modelo lógico é um recurso metodológico para explicitar a estrutura de 

programa orientado para resultados. Trata-se de uma maneira sistemática e visual 

de apresentar e compartilhar a compreensão das relações entre os recursos 

disponíveis para as ações programadas e as mudanças ou resultados que se espera 

alcançar. O modelo lógico é decomposto em camadas com relação causal: impactos, 

resultados (intermediários e final), produtos, ações e recursos ou insumos. 

Com base no conceito de desempenho definido pelo Ministério do Planejamento e no 

modelo lógico como metodologia para construção de políticas públicas no PPA 

definido pelo IPEA, a avaliação do desempenho da atuação governamental municipal 

apresentada nesse trabalho considerará três componentes: nível de execução 

orçamentária (dimensão esforço), nível de atingimento das metas físicas (dimensão 

esforço) e nível de atingimento dos indicadores de desempenho (dimensão 

resultado). Essa metodologia de avaliação de desempenho foi o resultado de um 

estudo de boas práticas 108  (benchmarking e referencial teórico) visando adaptar a 

atuação do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) às novas 

tendências e técnicas relacionadas ao exame das políticas públicas. 

Além disso, também será avaliada a efetividade da gestão pública municipal por meio 

do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), que é um indicador utilizado 

nacionalmente pelos Tribunais de Contas brasileiros vinculado à Rede Nacional de 

Indicadores Públicos (REDE INDICON). O IEGM permite avaliar e comparar o 

desempenho, o desenvolvimento e o amadurecimento dos municípios brasileiros em 

relação às práticas de gestão nas seguintes áreas: Educação (i-Educ), Saúde  

(i-Saúde), Planejamento (i-Planejamento), Gestão Fiscal (i-Fiscal), Meio Ambiente 

                                                        

106 TC 037.320/2018-1. Natureza: Relatório de Acompanhamento PPA 2020-2023. Acórdão 2515/2019 
Plenário TCU.  

107  CASSIOLATO, Martha e GUERESI, Simone. Como elaborar Modelo Lógico: roteiro para formular 
programas e organizar avaliação. Nota Técnica n.º 6. IPEA. Brasília, setembro de 2010. 

108 Foram pesquisados materiais dos Tribunais de Contas que têm apresentado fiscalizações e análises 
sobre políticas públicas e programas do PPA. Foram analisados materiais do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná; Tribunal de Contas do Estado da Bahia; Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará; Tribunal de Contas do Município de São Paulo; e Tribunal de 
Contas da União. 
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(i-Amb), Proteção das Cidades (i-Cidade) e Governança em Tecnologia da 

Informação (i-Gov TI). 

A próxima figura apresenta o fluxo esquemático das análises presentes nesse 

relatório elaborado a partir do modelo lógico. Em termos didáticos, essas análises 

estão destacadas nos balões associados à cadeia causal do modelo lógico. 

 

Fontes: Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público sobre Avaliação de Políticas Públicas - NBASP 9020, 
Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU e Curso de Auditoria, Políticas Públicas e Agenda 2030 TCE-RS 
julho de 2021. 

A avaliação da execução orçamentária tem como objetivo verificar a vinculação do 

orçamento com a implementação das políticas públicas, examinando a distribuição 

dos recursos orçamentários entre as funções e os programas de governo. Já a análise 

das metas físicas dos produtos (relacionados às ações incluídas nos programas) e dos 

indicadores de desempenho dos programas têm como objetivo aferir o atingimento 

dos resultados previstos pelo próprio governo municipal no PPA.  

O exame desses três componentes estará presente tanto na avaliação do desempenho 

das 10 funções de governo quanto dos 22 programas finalísticos. Cabe esclarecer que 

não há relação direta e exclusiva entre programas e funções, pois alguns programas 

estão relacionados a mais de uma função de governo, já que as políticas públicas são, 

em geral, intersetoriais. Para não avaliar em duplicidade um programa em várias 

funções, considerou-se a materialidade orçamentária de um programa em 

determinada função de governo e, dessa forma, foi possível associar um programa a 

apenas uma função. 

Os resultados do IEGM serão apresentados em item específico nesse relatório, uma 

vez que se trata de indicador de processo que avalia a efetividade da gestão municipal 

em determinadas dimensões e essas não estão diretamente associadas a uma função 

ou um programa de governo. 
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Destaque-se que esse trabalho não tem como objetivo qualquer análise de mérito 

(utilidade, relevância, adequação e/ou validade) dos indicadores e metas físicas 

presentes no PPA, tampouco dos resultados esperados pela própria Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ). Uma vez constantes no PPA, os indicadores e as 

metas foram, a princípio, considerados válidos. Contudo, no presente relatório, há 

apontamentos e questionamentos sobre alguns indicadores e metas físicas. Além 

disso, análise mais detalhada sobre os indicadores poderá fazer parte de fiscalização 

futura a ser realizada por esta Corte de Contas. 

As avaliações não ficaram restritas ao ano de 2021. Referem-se ao período de 

vigência do PPA (de 2018 a 2021), por envolver metas e indicadores de desempenho 

de programas que, muitas vezes, serão alcançados após determinado tempo. Assim, 

sempre que possível, será apresentada a evolução temporal dos recursos e 

indicadores.  

 

Todos os dados utilizados foram extraídos do sistema Excel Addin, que é uma 

funcionalidade do Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da PCRJ. 

Para que se pudesse fazer análise comparativa com valores de 2021, os valores 

monetários de 2018 a 2020 foram atualizados pelo IPCA-E (Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial) médio anual - base 2021, sendo aplicado o 

percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para 

os de 2020. 

Após a coleta de dados no Excel Addin, observou-se que houve alteração na 

denominação de diversos programas com a nomenclatura do PPA com vigência a 

partir de 2022, isto é, os programas de 2021, relacionados ao PPA 2018-2021 e LOA 

2021, tiveram nomenclatura alterada para os programas do novo PPA 2022-2025.  

De forma a não comprometer o prazo de análise das contas do chefe do Poder 

Executivo municipal por este Tribunal de Contas, o problema foi contornado com o 

envio de planilha em Excel para a Controladoria Geral do Município (CGM) que 

corrigiu a nomenclatura dos programas. Contudo, tal situação abalou a 

confiabilidade e a qualidade dos dados sobre as políticas públicas municipais. 

Também foram detectadas algumas inconsistências que serão apontadas neste 

relatório. 

Por fim, esse documento foi estruturado de forma a primeiro apresentar uma análise 

mais ampla sobre as 10 principais funções finalísticas, com uma visão geral e 
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avaliação do desempenho com base nos três componentes citados anteriormente109. 

Para as funções educação, saúde, saneamento e transporte, foram incluídos os 

principais achados das fiscalizações dos Planos Municipais por esta Corte. Na 

sequência, serão expostos as análises e os resultados das fiscalizações a respeito dos 

22 programas finalísticos mais relevantes. Haverá item específico para análise do 

IEGM e outro com a visão geral das ações de enfrentamento à pandemia durante o 

ano de 2021. E, por último, a conclusão. 

5.2 Funções de Governo Finalísticas   

Como já explicado no subitem escopo e metodologia nas considerações iniciais desse 

relatório, serão apresentadas análises a respeito das 10 principais funções 

finalísticas, que representaram 60,2% da execução orçamentária em 2021 (R$ 19,51 

bilhões).  

Lembrando que a dificuldade desse tipo de avaliação reside no fato de não existir uma 

relação direta e exclusiva entre programas e funções, isto é, há diversos programas 

relacionados a mais de uma função de governo. Isso ocorre porque, em geral, as 

políticas públicas são intersetoriais. Para resolver essa questão, o critério da 

materialidade (maior valor de orçamento) foi utilizado para associar um programa a 

apenas uma função. 

O próximo gráfico apresenta a evolução do valor empenhado dessas funções no 

período de 2018 a 2021.  

                                                        

109 Nível de execução orçamentária, nível de atingimento das metas físicas e nível de atingimento dos 
indicadores. 
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Fonte: Excel Addin: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da PCRJ. 
Observação: Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para 
os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.  

O gráfico anterior apresenta a evolução das despesas, mas, principalmente, 

evidencia a redução ou o aumento das despesas entre as funções. Saneamento e 

habitação tiveram reduções relevantes no período entre 2018 e 2021: saneamento 

passou de R$ 859,49 milhões (2018) para R$ 570,82 milhões (2021) e habitação 

passou de R$ 208,99 milhões (2018) para R$ 44,82 milhões (2021).  

As despesas da função assistência social tiveram aumento em 2020 devido à 

pandemia. Essa função tinha despesas em torno de R$ 777,45 milhões, em 2019, 

atingiu R$ 876,59 milhões, em 2020, e voltou ao patamar de 2019 com R$ 789,65 

milhões, em 2021. A pandemia, obviamente, atingiu também as despesas com saúde, 

que tiveram suas despesas incrementadas nos anos de 2020 e 2021. 

Partindo dos conceitos de desempenho e modelo lógico para construção de políticas 

públicas, explicados nas considerações iniciais do presente relatório, a avaliação do 

desempenho das funções de governo considerou o resultado dos três componentes 

relacionados à implementação das políticas públicas:  

7.382,73 
7.833,64 7.570,79 

7.956,46 

5.949,71 5.968,20 

6.800,21 6.809,51 

2.609,45 2.882,25 2.711,77 
2.212,00 

Evolução do valor empenhado (em R$ milhões) das 10 principais funções

12 - EDUCACAO

10 - SAUDE

15 - URBANISMO
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360,72 

247,53 
274,86 

311,75 

208,99 

119,04 

83,41 
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189,54 

166,70 182,39 172,46 

113,23 109,98 

101,45 
70,39 
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26 - TRANSPORTE

16 - HABITACAO
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18 - GESTAO AMBIENTAL
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 execução orçamentária: exame da quantidade de programas contidos 

dentro da função de governo que obtiveram execução orçamentária 

(empenho sobre orçamento final) acima de 70% - percentual esse 

considerado como mínimo satisfatório; 

 nível de atingimento das metas físicas: exame da quantidade dos produtos 

(e respectivas metas físicas) contidos nos programas de determinada 

função de governo que alcançaram de 70% a 130% do planejado - faixa 

considerada como satisfatória; e 

 nível de atingimento dos indicadores: exame da quantidade dos 

indicadores associados aos programas de determinada função de governo 

que atingiram ou superaram 100% da meta. 

O desempenho de cada componente foi considerado atendido quando 70% dos 

programas incluídos em determinada função de governo foram capazes de cumprir 

o planejado pelas leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) de acordo com os parâmetros 

definidos acima. Esse percentual de 70% foi definido como sendo o mínimo 

necessário para que a função de governo pudesse ser desenvolvida como um todo.  

Vale explicar que para a meta física adotou-se a faixa entre 70% e 130% como a 

satisfatória para atingimento dos resultados esperados, considerando que esse 

intervalo seria uma margem para flexibilização devido ao volume expressivo de 

alterações frequentes nas metas físicas pelo governo municipal. Supõe-se que o 

atingimento da meta física abaixo de 70% implicaria, além de execução inferior à 

previsão, em superestimação do resultado esperado. E, de forma inversa, o 

atingimento acima de 130% pode indicar subestimação. 

Como os indicadores de desempenho dos programas de governo são os resultados 

finais esperados das políticas públicas municipais, avaliou-se o atingimento ou não 

dos resultados planejados. 
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Importante enfatizar que a análise tem como enfoque a verificação do percentual de 

programas (incluídos na função) que tiveram desempenho satisfatório para os três 

componentes considerados. Esse percentual é obtido pela quantidade de programas 

com desempenho satisfatório sobre a quantidade total de programas da função. Não 

há possibilidade de contagem duplicada de programas, pois, como explicado 

anteriormente, os programas com mais de uma função foram avaliados dentro da 

sua função prevalente, de maior materialidade orçamentária. 

Essa metodologia para avaliar o desempenho das funções de governo pressupõe que 

o atendimento isolado de um desses componentes não garante a efetiva 

implementação dos programas municipais. Da mesma forma, o cumprimento das 

metas físicas e orçamentarias (entendida como dimensão esforço) não implica, 

necessariamente, em melhorias nos indicadores de desempenho (entendida como 

dimensão resultado). 

Tendo em vista que os indicadores representam o resultado final das políticas 

públicas influenciado pelas ações governamentais, foram elaborados velocímetros 

para demonstrar graficamente a quantidade de indicadores dos programas de 

governo que atingiram em 2021 as metas previstas no PPA 2018-2021. O painel a 

seguir apresenta essa análise.  
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Função de governo: 12 - EDUCACAO

Quantidade de indicadores que pioraram o desempenho

 em relação a 2017 = 0

21%
3 dos 14 indicadores atingiram a meta em 2021. 

Obs. Quantidade de indicadores N/D = 3
Quantidade de indicadores zerados = 0

Função de governo: 10 - SAUDE

Quantidade de indicadores que pioraram o desempenho

 em relação a 2017 = 9

13%
3 dos 23 indicadores atingiram a meta em 2021. 

Obs. Quantidade de indicadores N/D = 0
Quantidade de indicadores zerados = 1

Função de governo: 15 - URBANISMO

Quantidade de indicadores que pioraram o desempenho

 em relação a 2017 = 1

14%
2 dos 14 indicadores atingiram a meta em 2021. 

Obs. Quantidade de indicadores N/D = 3
Quantidade de indicadores zerados = 2

Função de governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade de indicadores que pioraram o desempenho

 em relação a 2017 = 3

43%
6 dos 14 indicadores atingiram a meta em 2021. 

Obs. Quantidade de indicadores N/D = 0
Quantidade de indicadores zerados = 1

Função de governo: 17 - SANEAMENTO

Quantidade de indicadores que pioraram o desempenho

 em relação a 2017 = 1

0%
0 dos 4 indicadores atingiram a meta em 2021. 

Obs. Quantidade de indicadores N/D = 0
Quantidade de indicadores zerados = 1

Função de governo: 06 - SEGURANCA PUBLICA

Quantidade de indicadores que pioraram o desempenho

 em relação a 2017 = 1

33%
1 dos 3 indicadores atingiram a meta em 2021. 

Obs. Quantidade de indicadores N/D = 0
Quantidade de indicadores zerados = 0

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 271ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       272 

 

  

  

 

A maior parte das funções não atingiu nem 50% de seus indicadores. Em muitas, o 

atingimento dos indicadores ficou em um nível crítico (abaixo de 25% - em 

vermelho), como: educação, saúde e urbanismo, as três funções com maior 

materialidade orçamentária. Saneamento não atingiu a meta de nenhum de seus 

indicadores. Apenas a função habitação atingiu 67% de seus indicadores.  

Avaliações mais detalhadas sobre essa situação serão apresentadas nos subitens do 

presente relatório. Contudo, é preocupante o panorama geral de entrega de serviços 

e ações governamentais para a sociedade carioca representado por esses 

velocímetros.  

Evidentemente, a pandemia iniciada em 2020 que perdurou em 2021 afetou o 

atingimento dos resultados planejados pelo governo. E essa foi a justificativa 

Função de governo: 26 - TRANSPORTE

Quantidade de indicadores que pioraram o desempenho

 em relação a 2017 = 2

38%
3 dos 8 indicadores atingiram a meta em 2021. 

Obs. Quantidade de indicadores N/D = 2
Quantidade de indicadores zerados = 0

Função de governo: 13 - CULTURA

Quantidade de indicadores que pioraram o desempenho

 em relação a 2017 = 0

13%
1 dos 8 indicadores atingiram a meta em 2021. 

Obs. Quantidade de indicadores N/D = 0
Quantidade de indicadores zerados = 3

Função de governo: 16 - HABITACAO

Quantidade de indicadores que pioraram o desempenho

 em relação a 2017 = 0

67%
2 dos 3 indicadores atingiram a meta em 2021. 

Obs. Quantidade de indicadores N/D = 0
Quantidade de indicadores zerados = 0

Função de governo: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Quantidade de indicadores que pioraram o desempenho

 em relação a 2017 = 0

25%
1 dos 4 indicadores atingiram a meta em 2021. 

Obs. Quantidade de indicadores N/D = 0
Quantidade de indicadores zerados = 0

Observação: 0% - 25% dos indicadores foram atingidos 25% - 50% dos indicadores foram atingidos

50% - 75% dos indicadores foram atingidos 75% - 100% dos indicadores foram atingidos
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apresentada, no Relatório de Gestão e Avaliação (RGA) do exercício de 2021, para a 

não execução ou entrega reduzida das metas de alguns programas definidos no PPA. 

No entanto, em sua grande maioria não foi encontrada qualquer justificativa formal 

a respeito do não atingimento das metas, tampouco da não disponibilização de 

diversos indicadores.  

Ademais, como já apontado no relatório técnico das contas de governo de 2020, a 

ausência de descrição da metodologia de cálculo da maioria dos indicadores e da 

fonte de dados do PPA 2018-2021 foi um limitador das análises realizadas por esta 

Corte.  

Análises mais detalhadas a respeito de cada função serão apresentadas nos próximos 

subitens. Importante chamar atenção para o fato de que muitos comentários poderão 

ser comprovados nas tabelas inseridas no Apêndice. Essas tabelas contém o 

detalhamento da execução orçamentária e do nível de atingimento das metas físicas 

e indicadores de todos os programas contidos nas funções. 

 

 

Dentre todas as funções de governo, a função educação foi o destino da maior parte 

dos recursos públicos municipais em 2021 (24,5% da despesa executada total da 

PCRJ). Considerando sua relevância, a seguir será apresentado um panorama dessa 

função a respeito dos seguintes tópicos: 

 matrículas por segmento de ensino; 

 tempo de permanência dos alunos nas escolas: matrículas no regime de 

tempo integral e parcial; 

 perfil dos profissionais; 

 custo aluno anual; e 

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Segundo dados do Censo Escolar de 2021110, a rede pública municipal de ensino foi 

responsável por 628.793 matrículas, sendo que o ensino fundamental (EF) 

                                                        

110  https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-
escolar/resultados 
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concentrou 72,9% desse total, com prevalência para os anos iniciais (1º ao 5º ano), 

responsável por 42,4% das matrículas da rede.  

Analisando o período de 2018 a 2021, observou-se que o número de matrículas em 

2021 foi o menor do quadriênio. Comparando com o ano de 2018, houve redução de 

14.358 alunos (-2,2%). Contudo, a perda de alunos não foi uniforme, pois as maiores 

reduções ocorreram nos anos finais do ensino fundamental (-9,9%) e na educação 

de jovens e adultos - EJA (-15,0%). Por outro lado, houve aumento discreto na pré-

escola (2,8%) e nos anos inicias do ensino fundamental (3,3%). 

O próximo gráfico apresenta a evolução do número de matrículas por segmento 

possibilitando a comprovação do descrito nos parágrafos anteriores. 

 
Fonte: Censo Escolar 2021 INEP do Ministério da Educação (MEC). 

Acompanhando a redução do número total de matrículas, o município teve uma 

diminuição do número total de suas unidades em funcionamento. Segundo dados da 

SME, a rede municipal que, em 2018, contava com 1.620 unidades, passou a operar, 

em 2021, com 1.541 unidades, ou seja, uma redução de 4,9%.  

Em relação ao tempo dos alunos nas escolas entre 2018 e 2021, verificou-se que 

houve um discreto aumento de matrículas no regime de tempo integral 

(permanência do estudante entre 7h e 9h por dia na escola). Em 2018, havia 192.977 
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alunos em tempo integral (31,2% do total de alunos111) passando para 202.954 (33,4% 

do total de alunos), em 2021, ou seja, um aumento de 9.977 alunos. Apesar dessa 

variação positiva no período analisado, o percentual de alunos em tempo integral 

ainda está aquém do percentual de 45% estabelecido na Meta 6 do Plano Municipal 

de Educação112. O próximo gráfico apresenta a distribuição dos alunos entre tempo 

integral e parcial por tipo de segmento no ano de 2021. 

 
Fonte: Censo Escolar 2021 INEP/MEC. 

Importante destacar que os dados presentes nos gráficos anteriores sobre o 

segmento creche consideraram apenas a rede própria de ensino, ou seja, excluiu as 

matrículas da rede fomentada, advindas dos termos de fomento celebrados entre a 

PCRJ e as organizações da sociedade civil (OSC)113.  

Em 2021, havia 23.277 alunos matriculados na rede fomentada. Comparando com 

2018, observou-se aumento expressivo de 7.267 novas vagas (incremento de 45,4%). 

Em 2018, as matrículas na rede fomentada representavam cerca de 21% do total das 

                                                        

111 Para apuração desse percentual, foram excluídos os alunos cursando o EJA, tendo em vista que nesta 
modalidade de ensino não há regime de tempo integral. 

112 Lei n.º 6.362, de 28 de maio de 2018 - META 6: Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 
cinquenta por cento das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, quarenta e cinco por cento 
dos alunos da Educação Básica até 2020. 

113 Segundo a Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, o termo de fomento é o instrumento por meio 
do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da 
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas 
organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros. A 
municipalidade do Rio de Janeiro assina esses termos com intuito de ofertar maior número de vagas de 
creche, assim como expandir a área de atuação desse serviço público. 
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creches e, em 2021, passou para 28%, pois não houve aumento do número de 

matrículas na rede própria. Isto é, o aumento das vagas nas creches da cidade do Rio 

de Janeiro entre 2018 e 2021 ocorreu por meio dos termos de fomento. 

Vale informar que este Tribunal já estabeleceu, em seu Plano Anual de Fiscalização, 

uma auditoria que visará avaliar se as creches (rede própria e fomentadas) têm 

propiciado as condições necessárias ao desenvolvimento de crianças de zero a três 

anos de idade, examinando aspectos referentes à qualidade do ensino, vagas e 

condições de infraestrutura dos espaços. Tal auditoria está programada para o 

segundo semestre de 2022. 

Passando do panorama dos alunos na rede municipal de educação para o perfil dos 

profissionais da área, constatou-se redução total de 853 profissionais entre 2018 e 

2021, como resumido na próxima tabela. 

Ano 
Efetivos do 

Magistério 

Demais 

Efetivos 

Estranhos  

(inclui contratados por 

tempo determinado) 

Total 

2018 39.153 14.368 206 53.727 

2019 39.420 13.244 3.002 55.666 

2020 39.564 12.906 245 52.715 

2021 39.006 12.340 1.528114 52.874 

Fonte: 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo (IGE) do TCMRJ. 

O corte de 853 profissionais no quantitativo total em 2021 comparando com 2018 foi 

causado principalmente pela redução de 2.028 ‘demais efetivos’, que foi, de certa 

forma, amenizada pelo aumento de 1.322 ‘estranhos’ ao quadro, como estagiários e 

temporários. Além disso, segundo informações prestadas pela SME, dos 39.006 

professores efetivos do magistério que estavam atuando na rede em 2021, 30.704 

estavam em regência de classe. Isso significa que 78,7% dos profissionais do 

magistério estavam atuando efetivamente em sala de aula. 

Para análise global dos custos da função educação, um indicador relevante é o custo 

aluno. Tal métrica refere-se ao custo médio anual dos alunos matriculados nas 

unidades escolares sob a gestão da SME. O custo aluno é calculado anualmente pela 

CGM 115 e considera tanto os custos das unidades escolares (unidades finalísticas), 

                                                        

114 Destes 1.528 profissionais, 1.280 são estagiários. Os demais são cargos comissionados. 

115 Relatório CGM, referente ao exercício de 2020:  
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chamado de custo direto, quanto os custos do órgão central e das Coordenadorias 

Regionais de Educação - CREs (unidades não finalísticas), por meio de rateio.  

Cabe salientar que os cálculos realizados pela CGM não consideram os gastos com 

inativos e pensionistas, as despesas de exercícios anteriores e as despesas de capital. 

Além disso, a seguir serão apresentados os valores do custo aluno apenas dos anos 

de 2019 e 2020, pois os dados relativos a 2021 ainda não foram publicados e os 

anteriores a 2019 utilizaram metodologia diferente da vigente. 

De forma geral, de acordo com os cálculos da CGM, o custo aluno médio anual em 

2019, não considerando o segmento de educação especial, foi de R$ 10.346. Em 2020 

teve leve redução (1,9%) e passou para R$ 10.151. O próximo gráfico apresenta o custo 

aluno anual por segmento de atuação. 

 
Fonte: Relatórios CGM CG/SUBC/CGMC n.º 39/2020 e CG/SUBCON/CGD n.º 03/2021. 

Pelo gráfico anterior, ficou evidente que o custo aluno mais elevado foi o relativo à 

educação infantil e o menor, à EJA. Comparando os custos de 2019 e 2020, observou-

se redução considerável no EF – anos iniciais (10,4%); EF – anos finais (18,8%); e 

EJA (10,1%). Lembrando que 2020 foi o ano no qual foi declarada pandemia e as aulas 

foram suspensas. 

Embora não demonstrado no gráfico anterior devido à discrepância na ordem de 

grandeza dos valores, verificou-se, também, uma expressiva redução no custo aluno 

anual da educação especial: caiu de R$ 106.783, em 2019, para R$ 82.418, em 2020, 

ou seja, uma redução expressiva de 22,8%. A educação especial é “a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

                                                        

https://experience.arcgis.com/experience/d9d1caa07c684c95accef8b5fea18e95/page/Custo-
Aluno/?dlg=Notas-Custo-Aluno 
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educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação”116. 

Examinando o custo aluno com base no regime de ensino (integral ou parcial), os 

cálculos da CGM apontaram que o ensino parcial correspondeu, em 2020, a 57,4% do 

custo do ensino integral (custo anual de R$ 14.710 para ensino integral e de R$ 8.450 

para o parcial).  Há ainda unidades com turmas tanto de horário parcial quanto 

integral (conhecidas como unidades em regime misto). Nessas unidades o custo 

aluno em 2020 foi de R$ 10.916 (74,2% do custo das unidades exclusivamente com 

regime integral). Importante informar que tais valores não consideram os alunos 

matriculados na educação especial. 

Quanto à classificação do custo aluno entre custos diretos (relacionados às unidades 

escolares) e indiretos (custos do órgão central e das CREs), em 2020 a divisão do 

custo total foi praticamente paritária, pois os custos diretos representaram 51% do 

custo total. 

A respeito da qualidade da educação básica oferecida nas unidades municipais, o 

indicador utilizado nacionalmente é o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). O IDEB sintetiza informações sobre o rendimento escolar, que retrata 

as taxas de aprovação apuradas pelo Censo Escolar, e sobre desempenho, apurado a 

partir da média dos resultados no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

padronizado para um indicador entre zero e dez. Os exames do SAEB avaliam 

conhecimentos em língua portuguesa (ênfase em leitura) e matemática (ênfase em 

resolução de problemas). 

Como foi demonstrado no Relatório e Projeto de Parecer Prévio das Contas de 

Governo de 2020117, o município não tem alcançado a meta nas últimas avaliações 

bienais, sendo mais alarmante a situação para os Anos Finais do EF, cujos resultados 

estão distantes da meta desde 2013. Os próximos gráficos ilustram essa situação. 

                                                        

116 Segundo o artigo 58, caput, da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

117 Processo TCMRJ n.º 40/100517/2021. 
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Fonte: INEP/MEC. 

O IDEB de 2021 ainda não foi divulgado porque a aplicação das provas do SAEB foi 

concluída apenas em 10 de dezembro de 2021. Segundo a Portaria n.º 250/2021118, 

emitida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

os resultados preliminares das escolas participantes poderão ser acessados em até 

190 dias após o término do período de aplicação do SAEB 2021119, ou seja, apenas em 

18 de junho de 2022.  

Por fim, cabe destacar que este Tribunal de Contas lançou, em outubro de 2021, o 

Painel Educação120. Por meio desta ferramenta, a sociedade tem acesso a diversos 

dados e indicadores referentes à rede municipal de ensino, assim como questões que 

impactam a educação. O Painel Educação permite que o cidadão verifique, de forma 

pormenorizada, informações como: 

 IDEB individualizado por cada escola da Rede; 

 valores aplicados pelo município na manutenção e no desenvolvimento do 

ensino; 

 custo aluno; 

 resultados encontrados pelo Programa de Visita às Escolas da Rede 

Municipal, realizado por esta Corte de Contas; 

 despesas autorizadas, empenhadas e pagas pela SME; 

 Relatório do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP sobre 

o desempenho da Secretaria Municipal de Educação em relação às metas 

do Plano Municipal de Educação (PME); e 

                                                        

118 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-250-de-5-de-julho-de-2021-330276260 

119 Art. 17 da Portaria n.º 250/2021. 

120https://experience.arcgis.com/experience/d9d1caa07c684c95accef8b5fea18e95/page/IN%C3%8DCI
O/?views=IDEB-x-Meta 
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 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), nível de chuvas e dados sobre 

segurança pública nas zonas de atuação das escolas. 

 

O PME foi instituído pela Lei Municipal n.º 6.362, de 28 de maio de 2018, com 

vigência por dez anos (2018 – 2028), com vistas ao cumprimento do art. 214121 da 

Constituição, bem como da Lei Federal n.º 13.005, de 25 de junho de 2014, que 

instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE). Destaque-se que o PME do Rio de 

Janeiro é constituído por 11 diretrizes122, 21 metas123 e 293 estratégias124.  

Em consonância com o que foi estabelecido no Plano Anual de Fiscalização para o 

exercício de 2022, este Tribunal realizou auditoria de conformidade 125 no PME. O 

objetivo era verificar a execução do Plano e o cumprimento de suas metas, bem como 

seu monitoramento contínuo e avaliações periódicas, realizados pelas 

instâncias/órgãos designados no art. 5º da Lei Municipal n.º 6.362/2018126. 

Na proposta de achados constante do Relatório de Auditoria, ainda sem deliberação 

por parte do Plenário, foram detectadas as seguintes questões listadas na sequência: 

                                                        

121 Constituição Federal – Art. 214: A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 

regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 

níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:  

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.  

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. 

122 As diretrizes congregam objetivos gerais voltados à melhoria da educação. 

123 As metas delimitam patamares educacionais concretos, que devem ser alcançados na municipalidade.  

124 As estratégias são ações na área de educação que aprimoram e auxiliam o atingimento da meta. 

125 Processo TCMRJ n.º 040/100524/2022 em tramitação neste Tribunal de Contas, sem decisão final. 

126 Lei Municipal n.º 6.362/2018 – Art. 5º: A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, 

realizados pelas seguintes instâncias: 

I - Secretaria Municipal de Educação do Município do Rio de Janeiro - SME; 

II - Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Vereadores; 

III - Conselho Municipal de Educação - CME; 

IV - Fórum Municipal de Educação do Rio de Janeiro – FMERJ. 
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 ausência de sistemática de monitoramento do PME: ausência de legislação 

específica ou de normatização que trate, especificamente, dos 

procedimentos de acompanhamento, avaliação e divulgação dos 

resultados do PME. Também não foi encontrado documento, elaborado em 

conjunto pelas instâncias, contendo a apresentação e a definição dos 

indicadores necessários para acompanhar e monitorar o cumprimento das 

metas e estratégias do PME;  

 divergência dos resultados dos indicadores: divergência dos indicadores 

das metas 1127 (universalização da educação infantil), 2128 (universalização 

do ensino fundamental) e 3129 (ampliar ensino médio) entre os apurados 

pelo IPP e pelo Fórum Municipal de Educação do Rio de Janeiro (FMERJ); 

 ausência de indicadores para o monitoramento das metas 5 130 

(alfabetização até 3º ano ensino fundamental), 14131 (pós-graduação para 

profissionais de educação), 15 132  (política municipal de formação dos 

profissionais da educação), e 17 133  (valorização dos profissionais da 

                                                        

127 Lei Municipal n.º 6.362/2018 – META 1: Universalizar, até o segundo ano de vigência deste Plano, a 
educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro e cinco anos de idade e ampliar a oferta de 
educação infantil em creches para crianças até três anos, de forma a atender cinquenta por cento da 
demanda no prazo de três anos e universalizar a oferta em até oito anos de vigência deste Plano. 

128 Lei Municipal n.º 6.362/2018 – META 2: Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda 
a população de seis a quatorze anos e garantir que pelo menos noventa e cinco por cento dos alunos 
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.  

129 Lei Municipal n.º 6.362/2018 – META 3: Ampliar o atendimento escolar para toda a população de 
quinze a dezessete anos e elevar a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para oitenta e cinco por 
cento, até o final do período de vigência deste PME. 

130 Lei Municipal n.º 6.362/2018 – META 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 
terceiro ano do Ensino Fundamental. 

131 Lei Municipal n.º 6.362/2018 – META 14: Incentivar a ampliação do número de matrículas na pós-
graduação stricto sensu, com a garantia de licença remunerada, assim como a consideração de efetivo 
exercício nos termos do inciso XI, art. 64, da Lei n.º 94, de 14 de março de 1979. 

132 Lei Municipal n.º 6.362/2018 – META 15: Garantir, em regime de colaboração com o Estado e a União, 
política municipal de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput 
do art. 61 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, possibilitando que todos os profissionais da 
educação básica possuam formação de nível superior e acesso aos cursos de especialização, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado. 

133 Lei Municipal n.º 6.362/2018 – META 17: Valorizar os profissionais das Redes Públicas da Educação 
Básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente, 
até o final do sexto ano da vigência deste PME. 
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educação básica): não há dados relativos a essas metas nos documentos 

disponíveis sobre o monitoramento e acompanhamento de metas do PME; 

 ausência de criação dos indicadores de monitoramento das metas 18 134 

(plano de carreira), 19 135  (gestão participativa), 20 136  (aumento dos 

investimentos), e 21 137  (investimento em educação física): não foram 

construídos indicadores para o monitoramento dessas metas, conforme 

informado no relatório de monitoramento elaborado pelo IPP. Tampouco 

esses indicadores foram monitorados no relatório do FMERJ. Cabe destacar 

que no relatório do IPP a meta 20 consta como vetada, quando, na verdade, 

o veto foi derrubado e o texto, posteriormente, promulgado pela CMRJ; 

 metas cujos prazos findaram e não foram atingidas ou não puderam ser 

verificadas: as metas previstas no anexo do PME deveriam ser cumpridas 

dentro do seu prazo de vigência (2018 a 2028) desde que não houvesse 

prazo inferior definido para metas e estratégias específicas: há duas metas 

(1 – universalizar educação infantil e 6138 - educação em tempo integral) 

que possuem, explicitamente, prazos inferiores ao de vigência do Plano e 

não foram atingidas ou não puderam ser verificadas por ausência de dados; 

 estratégias cujos prazos findaram e não foram atingidas: 26 dentre 55 

estratégias não foram atendidas (47% das estratégias) dentro do prazo de 

                                                        

134 Lei Municipal n.º 6.362/2018 – META 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de 
carreira para os profissionais da Educação Básica e Superior Pública de todos os Sistemas de Ensino, e 
para os profissionais do Plano de Carreira dos profissionais da Educação Básica pública.  

135  Lei Municipal n.º 6.362/2018 – META 19: Assegurar, por meio de Lei Municipal, a realização de 
consulta à comunidade escolar, visando garantir a gestão democrática e a escolha de diretores para cada 
unidade escolar.  

136  Lei Municipal n.º 6.362/2018 – META 20: Ampliar o investimento público em educação pública, 
aplicando no mínimo trinta e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a receita 
proveniente de transferências, em manutenção e desenvolvimento do ensino e em educação inclusiva.  

137 Lei Municipal n.º 6.362/2018 – META 21: Ampliar o investimento público na Educação Física Escolar 
de forma a atingir a totalidade de alunos (criança, jovens e adultos) da rede municipal de ensino no que 
tange à prática regular e sistemática da atividade física, de modo a contribuir para o desenvolvimento 
integral e a formação humana do sujeito, erradicar o sedentarismo, melhorar a qualidade de vida e 
prevenir futuras doenças. 

138  Lei Municipal n.º 6.362/2018 – META 6: Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 
cinquenta por cento das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, quarenta e cinco por cento 
dos alunos da Educação Básica até 2020. 
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execução (2018 a 2021) segundo o monitoramento elaborado pelo Conselho 

Municipal de Educação (CME);  

 ausência de divulgação dos resultados do monitoramento e das avaliações 

do PME no sítio institucional da internet da SME, conforme disposto no 

inciso I do parágrafo 1º da Lei Municipal n.º 6.362/2018139; e 

 não formalização das Comissões Permanentes de Acompanhamento e 

Monitoramento e de Mobilização e Divulgação com seus respectivos 

membros: ausência de publicação, em Diário Oficial, da constituição das 

Comissões Permanentes de Acompanhamento e Monitoramento e de 

Mobilização e Divulgação do FMERJ. 

 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira dos programas abarcados pela função educação ao longo dos quatro anos 

do PPA vigente.  

 

Pelo gráfico anterior, observaram-se algumas variações orçamentárias no último 

quadriênio na função educação. De 2018 para 2021, o valor orçado foi reduzido 

discretamente em 1,5%. No entanto, o valor empenhado aumentou 

                                                        

139 Lei Municipal n.º 6.362/2018 –Art. 5º, §1º: Compete, ainda, às instâncias referidas no caput e seus incisos: 

I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet; 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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substancialmente 7,8%. Assim, a execução orçamentária de 2021 ficou na faixa de 

98%. Ademais, o valor pago em 2021 correspondeu a 84,1% do valor total 

empenhado.  

Ao se verificar de forma detalhada os programas que compõem a função educação, 

alguns pontos merecem ser destacados. Inicialmente, ressalte-se que, em 2021, o 

programa ‘0381 – Gestão administrativa – capital humano na formação do 

carioca’140 representou o maior montante, tanto do valor planejado no orçamento 

final (77,3% do orçamento), quanto do valor efetivamente empenhado pela SME 

(78,6% dos empenhos). Ou seja, o maior gasto do orçamento da secretaria no ano de 

2021 foi com despesas de pessoal.  

O segundo programa com o maior peso no orçamento da educação foi o ‘0315 – 

Modernização da gestão e melhoria da infraestrutura na educação’ 141  (17,5% do 

orçamento final e 16,5% do valor total empenhado). Ao se comparar o valor 

empenhado de 2020 com o de 2021, esse programa foi o que apresentou a maior 

variação positiva: um acréscimo de 124,3%, equivalente ao aumento de 

aproximadamente R$ 728,20 milhões. Devido a sua relevância no orçamento, esse 

programa será tratado separadamente em subitem específico desse relatório. 

Ademais, chamou atenção a variação do valor orçado e do valor empenhado entre 

2020 e 2021 dos programas ‘0024 - Mídia, escola e sociedade 142 ’ e ‘0500 – 

Carioquinhas nas creches e pré-escolas 143’.  O programa ‘0024 - Mídia, escola e 

sociedade’ teve aumento orçamentário de 89,7% e um acréscimo dos valores 

empenhados de 110%. Já o programa ‘0500 – Carioquinhas nas creches e pré-

                                                        

140 No PPA 2018-2021, o programa ‘Gestão administrativa - capital humano na formação do carioca’ 
tem como objetivo prover os recursos humanos e os meios administrativos e infra estruturais 
necessários à realização das atribuições do Governo na área de resultado capital humano na formação 
do carioca. 

141 No PPA 2018-2021, o programa ‘Modernização da gestão e melhoria da infraestrutura na Educação’ 
tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento à população na idade escolar, mantendo 
atualizada a infraestrutura física, organizacional e tecnológica adequada a um ensino de qualidade. 

142 No PPA 2018-2021, o programa ‘Mídia, escola e sociedade’ tem como objetivo atender a educadores 
e alunos da rede municipal de ensino e à sociedade, através da criação, produção e divulgação de 
materiais educativos, culturais e de entretenimento em distintas mídias, desenvolver ações educativas 
que promovam a utilização pedagógica destes materiais, bem como sobre a qualidade e adequação 
destes ao público a que se destinam. 

143 No PPA 2018-2021, o programa ‘Carioquinhas nas creches e pré-escolas’ tem como objetivo ampliar 
o número de vagas em creches e pré-escolas e otimizar a infraestrutura existente, por meio de parcerias 
público-privadas, que contemplarão investimentos para a construção e manutenção das unidades. 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 284ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       285 

 

escolas’ reduziu seu orçamento em 97%, entre 2020 e 2021, e não teve nenhum 

empenho em 2021.  

Cabe mencionar que os valores orçados e empenhados referentes às creches 

fomentadas 144  não integram o programa 0500, apesar de sua nomenclatura ser 

‘Carioquinhas nas creches e pré-escolas’. A execução orçamentária das creches 

fomentadas integra a ação ‘2133 – Manutenção e revitalização da educação infantil’, 

pertencente ao programa ‘0316 – Melhoria da qualidade da educação carioca145’. Tal 

programa será tratado separadamente em subitem específico desse relatório. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho dos programas englobados pela função educação. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

 

Embora 80% dos programas da função tenham alcançado, no mínimo, 70% da 

execução orçamentária, os programas '0500 - Carioquinhas nas creches e pré-

escolas' e '0503 - Formação de professores' atingiram 0% e 67%, respectivamente. 

Em relação às metas físicas, verificou-se que apenas 12 das 35 metas físicas 

estabelecidas (34% dos produtos) alcançaram a faixa de atingimento satisfatório 

(entre 70% e 130% do planejado).  

Chama atenção o fato de que 12 metas físicas tiveram 0% de taxa de atingimento, 

pois esse quantitativo é igual ao das metas que atingiram a faixa de atingimento 

satisfatório (entre 70% e 130%). Além disso, destaque-se a existência de sete metas 

                                                        

144 Segundo a Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, o termo de fomento é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade 

civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros. A municipalidade do Rio de Janeiro assina estes termos com intuito de ofertar maior número de vagas de 

creche, assim como expandir a área de atuação deste serviço público. 

145  No PPA 2018-2021, o programa ‘Melhoria da qualidade da educação carioca’ tem como objetivo 
assegurar padrão de excelência para o ensino público na Cidade do Rio de Janeiro, utilizando novas 
tecnologias em benefício do processo de aprendizagem, a fim de que o aluno conclua o Ensino 
Fundamental com um projeto de vida para o futuro. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento 
8 de 10 programas (80%) com empenho acima de 70% do orçamento 

final

 Metas Físicas 12 das 35 metas físicas (34%) atingiram de 70% a 130% do planejado

 Indicadores 3 dos 14 indicadores (21%) atingiram a meta em 2021.
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que superaram em mais de 130% o planejado, dentre essas a ‘4183 - Produto 

elaborado para aperfeiçoamento da educação’, ligada ao programa ‘0024 - Mídia, 

escola e sociedade’, que teve execução 812% maior que o previsto.  

Quanto aos indicadores, apenas três dos 14 foram alcançados, conforme listado a 

seguir. 

 0568 – Taxa de defasagem série/idade – Anos Finais; 

 0571 – Taxa de defasagem série/idade – Anos Iniciais; e 

  0570 – Taxa de microáreas atendidas em todos os segmentos. 

O indicador 0570 aponta que a rede escolar alcançou, em 2021, 100% de atendimento 

nas microáreas em todos os segmentos.  

No entanto, três indicadores, listados na sequência, sequer foram mensurados no 

último ano. 

 0577 – Taxa de unidades escolares com infraestrutura adequada; 

 0573 – Taxa de aluno do segundo ano com proficiência na Escrita, Leitura 

e Matemática; e  

 0574 – Número de professores especializados em alfabetização. 

Cabe citar que a não mensuração desses indicadores não é fato recente, tendo em 

vista que, em 2020, esses mesmos índices, além de outros, também não foram 

avaliados. Entende-se que a falta de informação sobre estas métricas pode ser ainda 

mais danosa que o seu não atingimento, tendo em vista que esta ausência impede 

avaliações mais pormenorizadas tanto por parte da sociedade, quanto por parte 

desta Corte de Contas. 

 

 

Atrás apenas da função educação, a função saúde foi o destino de 21,0% dos recursos 

públicos municipais em 2021 (considerando a despesa executada). Por isso, serão 

dedicadas algumas páginas para apresentar um panorama dessa função, abordando 

os seguintes tópicos: 
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 distribuição das unidades de saúde; 

 evolução da cobertura da Estratégia Saúde da Família relacionada à 

Atenção Básica; 

 fila de espera para consultas e exames;  

 perfil dos profissionais; e 

 forma de gestão pela RIOSAÚDE. 

A saúde pública no Brasil está dividida em três níveis de atenção: primário (ou 

básico), secundário e terciário. O nível primário é constituído principalmente por 

Centros Municipais de Saúde e Clínicas da Família e suas ações são voltadas à redução 

do risco de doenças e à proteção da saúde, tendo caráter preventivo. A atenção 

secundária é composta pelos serviços especializados encontrados em hospitais e 

ambulatórios como, por exemplo, unidades de pronto atendimento (UPAs) e 

policlínicas. Por fim, o nível terciário fornece atendimento de alta complexidade, 

sendo formado por hospitais de grande porte.  

O próximo gráfico apresenta a distribuição das unidades de saúde no município do 

Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 2021.  

 
Fonte: SMS, por meio de e-mail enviado em 24 de março de 2022. 

Destaque-se que das 335 unidades, 233 (69,6%) referem-se à Atenção Básica 

(Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde), demonstrando a relevância 

desse nível de atenção à saúde na cidade. 

O principal programa da Atenção Básica é a Estratégia Saúde da Família (ESF) voltada 

para ações preventivas e cuidados continuados à família, incluindo gestantes e 
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crianças, além de programas importantes de controle e acompanhamento das 

doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, filtrando as demandas para o 

atendimento especializado e reduzindo hospitalizações desnecessárias de alto custo. 

Em cada unidade da Atenção Básica com o programa ESF atuam uma ou mais equipes 

de profissionais, dependendo do número de famílias a ela vinculadas. Essas equipes, 

chamadas de equipes de Saúde da Família (eSF), devem ser compostas, no mínimo, 

por um médico; enfermeiro, preferencialmente especialista em Saúde da Família; 

auxiliar e/ou técnico de enfermagem; e agente comunitário de saúde. 

O gráfico a seguir demonstra a evolução da cobertura das eSFs, no período 

compreendido entre janeiro de 2015 e junho de 2021. Ressalte-se que a cobertura 

total da Atenção Básica se dá por meio da conjugação das equipes completas e das 

incompletas e que se entende por equipe incompleta aquela em que não há a presença 

de um médico em sua composição. 

 
Fonte: Plataforma SUBPAV. Dados extraídos em 14 de fevereiro de 2022. 

Pelo gráfico anterior é possível constatar que a cobertura total (equipes completas + 

incompletas) do programa ESF atingiu o patamar em torno de 70% entre 2016 e 2018 

e, a partir de 2019, reduziu para em torno de 61%.   

De 2015 a 2017 havia poucas equipes incompletas (intervalo entre as duas linhas do 

gráfico). Entretanto, a partir de 2018 aumentou a diferença entre a cobertura total 

(eSF completas + incompletas) e a cobertura com equipes completas (eSF 

completas), ou seja, houve redução relevante de médicos nas unidades da Atenção 

Básica. A cobertura de equipes completas chegou a 70%, em 2017, mas reduziu para 

o menor percentual de 50%, em 2019. Desde então, a falta de médicos (representada 

pela lacuna entre as duas linhas do gráfico) tem se mantido. 
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Ao analisar a cobertura das equipes completas entre as diferentes áreas 

programáticas (APs) do município observou-se que, a partir de 2017, com exceção da 

AP 2.2 (região da Tijuca), houve diminuição da cobertura. O destaque são as APs 5.1 

(região de Bangu) e 5.2 (região de Campo Grande e Guaratiba), onde a redução das 

equipes ficou em torno de 47% (comparando 2017 com junho de 2021). 

Outra informação relevante sobre os serviços de saúde municipais é a fila de espera 

de pacientes para atendimento em consultas e exames no município. O próximo 

gráfico, extraído do Portal de Transparência do Sistema de Regulação do Município 

do Rio de Janeiro (SISREG), apresenta a evolução dessa fila de 2014 a março de 

2022146. 

 
Fonte: Portal de Transparência SISREG. 

É possível verificar que desde 2017 houve incremento substancial de pacientes na fila 

de espera. De 2014 a 2016, a quantidade média de pacientes na fila estava em torno 

de 112 mil pessoas e chegou a aproximadamente 355 mil em 2019 (antes da 

pandemia), representando um aumento de 217%. Apesar de o gráfico anterior não 

conter o quantitativo exato de pacientes na fila do SISREG em 2021, constatou-se 

queda em março de 2022 (em torno de 156 mil) comparando com 2020 (em torno de 

341 mil). Entretanto essa redução não significou o atingimento do patamar entre 

2014 e 2016. 

Passando do panorama dos serviços municipais na saúde para o perfil dos 

profissionais da área, constatou-se que, em fevereiro de 2022, os médicos eram a 

                                                        

146 https://web2.smsrio.org/minhasaudeRio/#/painel 
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segunda maior força de trabalho (15,6%), atrás apenas dos técnicos de enfermagem 

(16,1%), conforme demonstrado na próxima tabela. 

Função Celetista Estatutário Temporário 
Outros 

Vínculos¹ Total 

Médico 38,3% 29,0% 22,4% 10,3% 8.505 15,6% 

Enfermeiro 48,0% 33,1% 13,7% 5,2% 6.079 11,1% 

Técnico de 
Enfermagem 

66,1% 11,7% 22,0% 0,2% 8.788 16,1% 

Auxiliar de 
Enfermagem 0,4% 98,9% 0,4% 0,3% 4.497 8,2% 

Agente 
Comunitário de 
Saúde 

99,8% 0,0% 0,1% 0,0% 5.416 9,9% 

Outros 
Profissionais² 47,9% 42,3% 7,7% 2,1% 21.377 39,1% 

Total 50,6% 34,8% 11,6% 3,0% 54.662 100,0% 

Fonte: CNES profissionais. Dados extraídos em 14 de fevereiro de 2022. 
Observações: 1. Compreendem os residentes, bolsistas e os demais não especificados na fonte. 2. Compreendem os 
profissionais da área meio e os demais profissionais de saúde. 

Analisando o vínculo trabalhista apresentado na tabela anterior, o predominante era 

o celetista (50,6%), influenciado pelos agentes comunitários de saúde que são em 

sua grande maioria celetistas (99,8%). A respeito do profissional temporário, esse 

tipo de vínculo é expressivo para contratação de médicos (23,0%, representando 

cerca de 1.950 profissionais) e técnicos de enfermagem (22,0%, representando cerca 

de 1.930 profissionais).  

Em 2021, um agente importante no gerenciamento da saúde municipal foi a atuação 

da RIOSAÚDE na gestão plena de algumas unidades e no fornecimento de pessoal. Em 

2021, o orçamento da RIOSAÚDE correspondeu a 20,5% do orçamento total da função 

saúde, sendo que, em 2018, esse percentual foi de 4,7%. 

Com a assunção do novo governo no município em janeiro de 2021, houve alteração 

na estratégia de atuação dessa empresa pública. Até 2020, nove dos 10 convênios 

firmados entre a SMS e a RIOSAÚDE tinham como objeto a gestão das unidades. 

Entretanto, em 2021, essa situação foi revertida e apenas um dos 16 instrumentos147 

                                                        

147 Conforme informação presente no Relatório de Levantamento realizado na RIOSAÚDE em 2021 pela 
4ª IGE. O relatório encontra-se disponível no Processo TCMRJ n.º 040/101882/2021. 
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celebrados foi para gestão plena e os outros 15 tiveram como objeto a contratação de 

recursos humanos, conforme resumido a seguir. 

Objeto do Convênio 
Exercício 

2018 2020 2021 

Gestão integral (custeio e RH) 1 9 1 

Contratação de recursos humanos para apoio 

às ações assistenciais 
0 1 15 

Total 1 10 16 
Fonte: Relatório do Levantamento realizado na RIOSAÚDE, em 2021. Disponível no processo 
n. º 40/101882/2021. 

Cabe destacar que, nos últimos cinco anos (2016 a 2021), a RIOSAÚDE realizou 1.193 

contratações, das quais 80,9% (966) foram celebradas por meio de dispensa de 

licitação, sendo 97,1% (938) destas em caráter emergencial. Portanto, apesar da 

mudança da estratégia na gestão municipal ocorrida em janeiro de 2021, as 

contratações emergenciais foram uma prática usual, haja vista que das 136 

contratações realizadas em 2021, 124 foram emergenciais, o que representou 91,1% 

dos instrumentos celebrados148. 

 

Há três instrumentos municipais para o planejamento e gestão no âmbito do SUS: o 

Plano Municipal de Saúde (PMS), a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório 

Anual de Gestão (RAG). Esses instrumentos se interligam em processo cíclico de 

planejamento e gestão para operacionalização do SUS. Segundo o Ministério da 

Saúde, o PMS é o principal instrumento de gestão, cuja tarefa é nortear, num período 

de quatro anos, a gestão do SUS no município.  

O PMS 2018-2021 foi objeto de fiscalização pelo TCMRJ, do tipo levantamento de 

Informações, realizada em fevereiro e março de 2022, abrangendo os anos de 2015 a 

2021149. O referido plano contemplou 23 Indicadores de Acompanhamento do Sistema 

de Pactuação Interfederativa de Indicadores (SISPACTO) e 77 ações, para as quais 

foram definidas metas físicas anuais. 

                                                        

148 Processo TCMRJ n.º 40/101882/2021. Relatório de Levantamento dos riscos da atuação da RIOSAÚDE. 
Em tramitação interna. 

149 Processo n.º 40/100775/2022. Em tramitação interna e sem decisão definitiva. 
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Os 23 Indicadores de Acompanhamento do SISPACTO 150  foram selecionados pela 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT)151, que é composta por representantes do 

Ministério da Saúde (MS), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e 

do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e visa ao 

planejamento, à negociação e à implementação das políticas de saúde pública152. A 

utilização dos indicadores escolhidos pelos entes federados é uma das estratégias 

para acompanhar o desempenho dos sistemas locais de saúde. 

Para fins de análise, buscou-se, sempre que possível153, correlacionar o atingimento 

das metas dos indicadores do SISPACTO com o Índice de Progresso Social (IPS)154 das 

10 APs em que se subdivide a gestão da saúde pública no município. Os resultados 

dessa análise foram resumidos nos próximos gráficos. 

                                                        

150 O indicador n.º 7 – ‘Número de casos atóctones de malária’ não é aplicável ao município do Rio de 
Janeiro e o indicador n.º 20 – ‘Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações 
de Vigilância consideradas necessárias a todos os municípios no ano’ foi excluído a partir de 2019 pela 
Resolução da CIT n.º 45, de 25 de julho de 2019, que alterou o anexo da Resolução n.º 08, de 24 de 
novembro de 2016. 

151 Resolução da CIT n.º 8/2016: Dispõe sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores 
para o período 2017-2021, relacionados a prioridades nacionais em saúde. 

152https://bvsms.saude.gov.br/bvs/sus/comissoes. 

153 Não foi possível analisar o resultado do indicador n.º 10 por AP. Também não foi possível para os 
indicadores n.ºs 8, 9 e 16, devido a suas metas serem calculadas pelo somatório dos resultados 
individuais. 

154 Indicador sintético calculado pelo IPP a partir de indicadores selecionados em três dimensões e 12 
componentes definidos globalmente.  
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Fonte: Processo n.º 40/100775/2022. 
Observação: Relação entre AP e bairros da cidade do Rio de Janeiro: 1.0 (Zona Portuária / Centro / Rio Comprido / São 
Cristóvão / Paquetá / Santa Teresa); 2.1 (Botafogo / Copacabana / Lagoa / Rocinha); 2.2 (Tijuca / Vila Isabel); 3.1 
(Ramos / Penha / Vigário Geral / Ilha do Governador / Complexo do Alemão / Maré); 3.2 (Inhaúma / Méier / 
Jacarezinho); 3.3 (Irajá / Madureira / Anchieta / Pavuna); 4.0 (Jacarepaguá / Barra / Cidade de Deus); 5.1 (Bangu / 
Realengo); 5.2 (Campo Grande / Guaratiba); e 5.3 (Santa Cruz). 

Considerando o município como um todo, constatou-se que 14 dos 21 indicadores 

(66,7%) não atingiram as metas estabelecidas para o ano de 2021.  

Ao analisar o atingimento das metas do SISPACTO entre as áreas (APs) parece não 

existir relação direta com o IPS. A AP 5.3 (região de Santa Cruz), que possuía o pior 

IPS, foi a que atingiu a maior quantidade de metas (70,6%). Todavia, as APs 1.0 

(região do Centro da cidade) e 3.3 (região da Pavuna e Madureira), ambas também 

com baixo IPS, foram as que tiveram os percentuais mais baixos de atingimento das 

metas (29,4%). Ademais, as três áreas com melhores IPS tiveram um fraco 

desempenho. As APs 2.1 (região da zona Sul) e 4.0 (região de Jacarepaguá e Barra da 

Tijuca) atingiram 35,3% dos indicadores e a AP 2.2 (região da Tijuca) atingiu 41,2%. 

Essas variações ocorreram porque há indicadores com relação direta, inversa e 

outros até sem qualquer relação com os IPSs das APs. Os dois indicadores do grupo 

de natalidade155, por exemplo, possuem relações distintas com o IPS. Enquanto o 

indicador n.º 13 – ‘Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar’ obteve 

                                                        

155  Os indicadores do SISPACTO foram subdivididos em 5 grupos temáticos, para fins de melhor 
organizá-los no Relatório do Levantamento de Informações. 
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piores resultados nas APs com maiores IPS (2.1, 2.2 e 4.0), o n.º 14 – ‘Proporção de 

gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos’ atingiu piores índices 

nas áreas com IPS mais baixo.  

Uma possível explicação para o comportamento do indicador n.º 13 estar 

inversamente relacionado com o IPS é o fato de que, em geral, nas regiões com maior 

IPS há uma tendência de que mais indivíduos possuam plano de saúde e prefiram 

parto cesárea. A Pesquisa Nascer no Brasil de 2014156 divulgou que o índice de cesárea 

no sistema privado é muito superior ao realizado no SUS. Quanto à gravidez na 

adolescência, há uma tendência de sua ocorrência ser maior em grupos de maior 

vulnerabilidade social, conforme destacado em matéria publicada pelo Governo do 

Estado do Rio de Janeiro em 2016157. 

Dentre os resultados de 2021, destacaram-se os relacionados aos seguintes 

indicadores: 

 indicador n.º 4 - ‘Proporção de vacinas selecionadas do Calendário 

Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade’158: o 

município atingiu a meta estabelecida de 2015 a 2018 e teve o resultado de 

apenas 25% em 2019 159 . Já o resultado em 2020 e 2021 foi de 0,0% 

(nenhuma vacina alcançou sua meta de cobertura de 95,0%). Em 2019, seis 

das 10 APs tiveram o resultado de 0,0%. Em 2020 e 2021, esse cenário 

piorou progressivamente, passando para sete e oito APs, respectivamente;  

 segundo estudo publicado em 2022 160 , diversos fatores podem ter tido 

impacto nos resultados negativos em 2020 e 2021: a pandemia de Covid-

19; a propagação de notícias falsas nas mídias digitais nos últimos anos 

acerca de possíveis efeitos colaterais atribuídos a vacinas, de modo a 

                                                        

156  https://portal.fiocruz.br/noticia/nascer-no-brasil-pesquisa-revela-numero-excessivo-de-
cesarianas#:~:text=O%20estudo%2C%20o%20maior%20j%C3%A1,por%20meio%20desse%20proc
edimento%20cir%C3%BArgico 

157  https://www.saude.rj.gov.br/gravidez-na-adolescencia/noticias/2016/08/incidencia-de-gravidez-
na-adolescencia-e-maior-em-grupos-de-maior-vulnerabilidade-social 

158 Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose 
- com cobertura vacinal preconizada. 

159 Segundo o RAG 2019, houve “(...) falta de vacina Pentavalente no país”. 

160 PROCIANOY, Guilherme Silveira et al. Impacto da pandemia do COVID-19 na vacinação de crianças 
de até um ano de idade: um estudo ecológico. Ciência & Saúde Coletiva [online]. v. 27, n. 03 [Acessado 
29 de Abril de 2022]. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/csc/2022.v27n3/969-978/> 
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questionar a segurança delas; e problemas técnicos de produção, 

distribuição e aplicação; 

 indicador n.º 16 – ‘Número de óbitos maternos em determinado período e 

local de residência’: observou-se uma considerável piora dos resultados 

desse indicador a partir de 2020, quando comparado aos cinco anos 

anteriores. Esse tema será detalhado em subitem específico desse relatório 

a respeito do programa ‘0330 – Atenção Primária à Saúde’; e 

 indicador n.º 22 – ‘Número de ciclos que atingiram mínimo de 80,0% de 

cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue’: o 

município atingiu a meta de 2015 a 2020, porém, em 2021, não atingiu, 

tendo ocorrido uma piora drástica no resultado, de 0%. Em que pese a meta 

ter sido atingida em 2020, ano de início da pandemia de Covid-19, esta 

pode ter influenciado o resultado de 2021, devido, por exemplo, à 

possibilidade de aumento de recusa de visitas dos agentes de zoonose nos 

imóveis, conforme noticiado pela mídia em janeiro de 2021161. 

 

O PMS 2018-2021 contemplou 77 ações, para as quais foram definidas metas físicas 

anuais. Ao correlacioná-lo com o PPA 2018-2021, observou-se que todas as ações 

apresentadas no PMS são referenciadas como produtos em 11 programas do PPA. 

Embora exista essa correlação entre ambos os instrumentos de planejamento, nem 

todos os produtos do PPA, mesmo que relacionados à saúde, constam no PMS.  

Tendo em vista essa relação entre PMS e PPA, buscou-se avaliar o comportamento 

conjunto entre o nível de atingimento das metas físicas (associadas às ações) e o nível 

de execução orçamentária das ações contidas nos 11 programas da área de saúde. Os 

dados relacionados às metas físicas e aos orçamentos de cada ação foram extraídos 

do Sistema de Informações Gerenciais (SIG) da Controladoria Geral do Município 

(CGM), calculando-se o percentual executado em relação ao previsto162. Apesar de 

constar no SIG um campo para que seja preenchida a justificativa para a variação 

                                                        

161  https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/01/medo-da-covid-19-aumenta-recusa-de-
visitas-de-agentes-para-combate-a-dengue-em-sp.shtml 

162  Considerou-se como previstos a meta física revisada e o orçamento final, após acrescimentos e 
cancelamentos.  
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entre a realização física e orçamentária, a mesma não foi informada em nenhum caso 

no período analisado. 

Os próximos gráficos apresentam o nível de atingimento da execução física e 

orçamentária em 2021 por programa. Foi considerado como satisfatório o percentual 

entre 70% e 130% para atingimento das metas físicas e acima de 70% para a execução 

orçamentária (valor empenhado sobre o orçamento final).  

 
Fonte: Processo n.º 40/100775/2022. 
Observação: Todos os dados obtidos pelo sistema SIG foram, a princípio, considerados válidos. 

Da análise do gráfico, destacaram-se os programas ‘0305 – Ações e programas de 

saúde e linhas de cuidado’ e ‘0318 - Infraestrutura e gestão do SUS’ com bom nível 

de execução orçamentária de suas ações, mas sem contrapartida da execução física. 

Todas as ações desses programas tiveram execução orçamentária acima de 70%, 

contudo, a maior parte das ações desses programas não atingiram nível satisfatório 

da execução física (entre 70% e 130%). O caso mais extremo é do programa ‘0332 - 

Desospitalização - Atenção domiciliar ao idoso’, cuja execução orçamentária ficou 

acima de 70% para todas as suas ações, mas não atingiram nem 70% das metas 

físicas. Essas situações revelaram um possível problema de eficiência, uma vez que o 

valor empenhado ficou em um nível satisfatório em relação ao previsto, mas, apesar 

disso, não houve cumprimento das metas físicas em um nível igualmente 

satisfatório.  

Análise do nível de atingimento das metas físicas e da execução orçamentária em 2021
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Dentre o universo de ações analisadas, chamaram atenção duas ações que tiveram 

execução orçamentária, mas não tiveram execução física: ‘Adquirir equipamentos 

para as Unidades de Vigilância em Saúde’ (programa ‘0308 – Vigilância em saúde, 

informação epidemiológica, prevenção e controle de doenças e agravos’) e ‘Adquirir 

Equipamento para Unidades Atenção Primária à Saúde’ (programa ‘0330 – Atenção 

primária à saúde’). Sobre aquisição de mobiliário e equipamentos, outras duas de um 

total de seis ações 163 também tiveram resultados das metas físicas iguais a zero. 

Destacaram-se ainda cinco ações 164  envolvendo obra, reforma, construção e 

ampliação que tiveram 0% de atingimento das metas físicas. Outras duas ações sobre 

distribuição de medicamentos e treinamento165 também tiveram 0% como resultado 

das metas físicas, contudo, nesses casos, não houve alocação orçamentária em 2021. 

Vale mencionar outros exemplos que tiveram resultados insatisfatórios quanto às 

metas físicas estabelecidas, mas a execução orçamentária foi de 100% em 2021: 

 ‘Capacitar servidores com programas nas áreas de gestão, áreas técnicas 

relacionadas às carreiras da saúde, educação em saúde, entre outros’ 

(produto 1683 no PPA): atingiu somente 27% da meta física estabelecida 

para 2021; 

 ‘Realizar ações de promoção da saúde e de direitos sociais’ (produto 4637 

no PPA): atingiu apenas 2,6% da meta estabelecida para 2021; e 

 ‘Realizar procedimentos em atenção domiciliar segundo a tabela SUS’ 

(produto 3647 no PPA): atingiu apenas 29,8% da meta física em 2021. 

De modo oposto, três ações tiveram execução física sem que tenha ocorrido execução 

orçamentária: ‘Manter os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST’ 

                                                        

163 Produtos ‘3063 - Adquirir mobiliário para Unidades Hospitalares’; ‘3064 - Adquirir Equipamento 
para Unidades Hospitalares’; ‘4379 - Adquirir equipamentos para as Unidades de Vigilância em Saúde’; 
‘4271 - Equipar e mobiliar Unidades da Secretaria Municipal de Saúde que constituem campos de 
estágio’; ‘3072 - Adquirir mobiliário para Unidades Atenção Primária à Saúde’; e ‘3073 - Adquirir 
Equipamento para Unidades Atenção Primária à Saúde’ do PPA. 

164  Produtos ‘3067 - Realizar obra de reforma, ampliação e construção nas Unidades Hospitalares’; 
‘3087 - Realizar obras de reforma, ampliação e adequação nas unidades de vigilância em saúde’; ‘3074 
- Realizar obras de construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde da Família’; ‘3503 - Realizar 
obras de construção, ampliação e reforma nas Emergências’; e ‘3946 - Realizar obras de construção, 
reforma e ampliação em Unidades de Atenção Psicossocial’ do PPA. 

165 Produtos ‘4007 - Distribuir medicamentos fitoterápicos à população’ e ‘4638 - Inscrever jovens ou 
adolescentes no curso de formação de adolescentes e jovens promotores de saúde – RAP da Saúde’. 
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(programa ‘0309 – Vigilância e controle do risco sanitário’); ‘Implantar equipes de 

saúde da família e saúde bucal’ (programa ‘0330 – Atenção primária à saúde’); e 

‘Realizar procedimentos odontológicos ambulatoriais de média complexidade nos 

CEO’ (programa ‘0512 – Clínica de especialidades’). 

Além da comparação entre as execuções físicas e orçamentárias, também foram 

analisadas as modificações ocorridas no orçamento e nas metas físicas no ano de 

2021. Foram confrontadas as previsões iniciais e finais das metas físicas 166, bem 

como as previsões orçamentárias inicial e final 167  (após acréscimos e 

cancelamentos).  

Em 46% das ações do PMS houve alteração orçamentária (acréscimo ou supressão) 

superior a 50%, embora esta mesma alteração tenha ocorrido em apenas 9% das 

metas físicas168. Dessa forma, verificou-se falta de correlação entre as alterações 

ocorridas nas previsões físicas e orçamentárias, visto que um acréscimo 

orçamentário não foi acompanhado, de modo proporcional, por um acréscimo na 

meta física.  

Cabe destaque para a ação ‘Adquirir equipamentos para as Unidades de Vigilância em 

Saúde’ (programa ‘0308 – Vigilância em saúde, informação epidemiológica, 

prevenção e controle de doenças e agravos’), cuja previsão orçamentária aumentou 

em 269.940% sem que houvesse aumento da meta física. 

Aumentos na previsão orçamentária superiores a 1.000% foram observados em oito 

das 77 ações do PMS 169, corroborando para a falta de aderência entre orçamento 

inicial e as metas previstas.  

                                                        

166 Cálculo: (Previsão final da meta física ÷ Previsão inicial da meta física) – 1 

167 Cálculo: (Previsão orçamentária final ÷ Previsão orçamentária inicial) – 1 

168 Para apuração desses resultados foram desconsideradas as ações cujas previsões iniciais eram zero, 
dado que incorriam em erro matemático. 

169 Produtos ‘4379 - Adquirir equipamentos para as Unidades de Vigilância em Saúde’, ‘1317 – Realizar 
obra de reestruturação das unidades de vigilância sanitária e de controle de zoonoses’, ‘3981 – Adquirir 
equipamento/mobiliário para as unidades de vigilância sanitária e de controle de zoonoses’, ‘4271 - 
Equipar e mobiliar Unidades da Secretaria Municipal de Saúde que constituem campos de estágio’, ‘3073 
- Adquirir Equipamento para Unidades Atenção Primária à Saúde’, ‘3394 – CAP apoiada – Ações de 
descentralização’, ‘4249 – Clínica de especialidade implantada/mantida’ e ‘4237 – Centro de 
reabilitação implantado/mantido’ do PPA 2018-2021. 
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Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira dos programas abarcados pela função saúde ao longo dos quatro anos do 

PPA vigente.  

 

 

Da análise do gráfico anterior, verificou-se que o percentual da execução 

orçamentária em relação ao orçamento final (88%) no ano de 2021 foi o menor em 

comparação aos últimos quatro anos. O ano de 2019 foi o ano com o maior percentual 

de execução do quadriênio (97%), embora com o menor orçamento final (em valor 

absoluto) no mesmo período.  

Apesar de os valores empenhados em 2020 e 2021 terem sido cerca de 14% maiores 

em comparação a 2019, os orçamentos finais foram 22% e 25% maiores, 

respectivamente, devido ao contexto de pandemia. Isto é, o incremento do 

orçamento final nos dois anos de pandemia (2020 e 2021), em comparação aos dois 

anteriores, não foi acompanhado, na mesma proporção, pelo valor empenhado. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho dos programas englobados pela função saúde. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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Constatou-se que, embora 85% dos programas tenham atingido valores 

empenhados acima de 70% do orçamento final, apenas 42% das metas físicas 

chegaram ao patamar satisfatório entre 70% a 130% do planejado. Ou seja, a 

execução física dos programas da função saúde foi proporcionalmente inferior à 

execução orçamentária. 

Um exemplo da falta de relação entre o previsto e o realizado para a meta física foi o 

produto ‘4379 – Equipamento adquirido’, da ação ‘1888 - Reforma, ampliação e 

adequação das unidades de vigilância em saúde’. A previsão era de adquirir 1 

equipamento para 2021, mas adquiriu 299 unidades, ou seja 29.900% a mais que o 

previsto. 

Cabe também apontar para a quantidade de emendas legislativas (EL) nas metas 

físicas inseridas no orçamento da função saúde. No quadriênio 2018-2021, foram 

criados 65 produtos derivados destas emendas170, de um total de 156, no entanto 

somente um foi executado fisicamente171. 

Em relação aos indicadores, apenas três atingiram os resultados esperados: ‘0532 – 

Tempo médio de espera da classificação de risco e atendimento médico nas UPAs e 

CER’; ‘0650 – Taxa de internações sensíveis à atenção primária’; e ‘0528 – Taxa de 

doenças de notificação compulsória agudas passíveis de investigação, exceto 

dengue’. 

Merecem destaque quatro indicadores com resultados insatisfatórios em 2021, 

relacionados na sequência: 

 ‘0462 – Número de pacientes atendidos pelo PADI no ano’: esse indicador 

refere-se à atenção domiciliar ao idoso e atingiu apenas 26% da meta 

                                                        

170 29 produtos criados em 2019, 28 em 2020 e oito em 2021. 

171 Trata-se do produto ‘8855 - Campanha de vacinação realizada - EL 1705/2020, que tinha em 2020 a 
meta física de cinco unidades e realizou quatro (80%). 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento 
11 de 13 programas (85%) com empenho acima de 70% do orçamento 

final

 Metas Físicas 35 das 83 metas físicas (42%) atingiram de 70% a 130% do planejado

 Indicadores 3 dos 23 indicadores (13%) atingiram a meta em 2021.
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estabelecida em 2021. Em uma primeira análise, esse resultado poderia ser 

associado às medidas restritivas e ao distanciamento social ocorridos 

durante os anos de maior incidência da pandemia, 2020 e 2021. Entretanto, 

o nível de atingimento desse indicador ficou em torno de 23% durante todo 

o quadriênio, de 2018 a 2021; 

 ‘0645 – Número de casos de sífilis congênita’: além de ter atingido apenas 

41% da meta, foi o pior resultado do quadriênio analisado. O quantitativo 

de casos da doença em 2021 foi 25,7% maior que em 2020; e 

 ‘0655 – Índice de Consultas Especializadas / Procedimentos Ambulatoriais 

– Média / Alta Complexidade’: atingiu apenas 42% da meta estabelecida e 

esteve bem abaixo do melhor índice dos quatro anos analisados (2018: 

75%). 

 

 

A Constituição dedicou um capítulo específico para a Política Urbana (Capítulo II do 

Título VII), transformando o planejamento urbano em uma imposição legal. Ou seja, 

o Estado tem a função de planejar e gerir a cidade por meio de uma política urbana 

concentrada em ações que promovam a função social da propriedade e o bem-estar 

de seus habitantes. 

O art. 182 da CF172 definiu que os municípios têm o papel de executor da Política de 

Desenvolvimento Urbano e determinou a elaboração de um plano diretor para as 

cidades com mais de 20 mil habitantes. A regulamentação desse artigo pela Lei 

Federal n.º 10.257 - Estatuto da Cidade, de 10 de julho de 2001, estabeleceu que o 

conteúdo do plano diretor estaria, dentre outros assuntos, relacionado às questões 

do solo e planejamento urbano. Isso colocou os municípios em situação de 

protagonismo ao definir responsabilidades específicas em relação ao tema 

urbanismo, cabendo à União e aos Estados fixarem diretrizes gerais e normas 

necessárias a melhor aplicação dos dispositivos constitucionais à Política Urbana. 

                                                        

172 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.  
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O Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro em vigor (Lei Complementar n.º 111, de 01 

de fevereiro de 2011) estabelece em seus artigos 317 a 321 que será mantido Sistema 

de Defesa da Cidade, de modo a articular ações preventivas e responsivas a situações 

de risco à população e ao patrimônio da cidade, em casos de ameaça ou dano às 

condições normais de funcionamento da cidade, entre as quais: enchentes, 

deslizamentos, desmoronamentos, incêndios ou outras situações de risco. 

Para executar essas ações uma parcela relevante do dispêndio público municipal é 

destinada a obras e serviços de engenharia, que têm sido objeto de acompanhamento 

por parte desta Corte de Contas. Por meio de fiscalização no ano de 2021 173 , 

constatou-se que 131 contratos estavam suspensos dentre os 1.176 contratos em 

andamento (11,1%), equivalente a R$ 2,81 bilhões dos R$ 11,68 bilhões (24,1%) do 

volume de recursos destinado a essas contratações. A soma dos valores já liquidados 

nesses contratos equivalia a aproximadamente 61,6% do valor contratado.  

Em outra fiscalização realizada por esta Corte174 para avaliar o estado de conservação 

de Obras de Arte Especiais (OAEs - como túneis, pontes, viadutos, elevados, 

passarelas etc.) na AP-2 (região dos bairros de São Conrado, Lagoa, Copacabana, 

Botafogo, Maracanã) constatou-se que 9% das obras visitadas tinham potencial 

risco de colapso175 e 43% tinham risco de queda de material. Além disso, 48% das 

OAEs visitadas na AP-2 foram avaliadas com grau de deterioração de médio a alto, 

indicando deficiência nas manutenções preventivas e/ou adiamento de intervenções 

pontuais e periódicas.   

Por fim, cabe destacar que está em tramitação na CMRJ o Projeto de Lei 

Complementar n.º 44, de 26 de abril de 2021, responsável por atualizar o Plano 

Diretor da cidade do Rio de Janeiro em vigor. 

                                                        

173 Informações referentes à data de 13/09/2021, conforme identificado em auditoria específica para 
acompanhamento das obras suspensas e paralisadas, processo TCMRJ n.º 040/101645/2021. 

174 Processo TCMRJ n.º 40/101646/2021. 

175 Obras que apresentam sinais compatíveis com risco de colapso e que ensejam a necessidade imediata 
de avaliação pormenorizada por pessoal especializado. Maiores detalhes de cada obra estão descritos 
nos Relatórios de Visita Técnica anexado ao Processo TCMRJ n.º 40/101646/2021.  
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Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira dos programas abarcados pela função urbanismo ao longo dos quatro 

anos do PPA vigente. 

 

Inicialmente, observou-se que, de 2018 a 2020, o orçamento final destinado às 

despesas relacionadas à função urbanismo permaneceu, aproximadamente, no 

mesmo patamar. Contudo, no exercício de 2021, houve uma redução de R$ 675,00 

milhões em relação ao ano anterior.  

Essa retração orçamentária é compatível com o estado de enfrentamento à pandemia 

da Covid-19, em que a municipalidade parece ter reduzido o ritmo de execução de 

obras devido à provável necessidade de remanejamento de recursos para outras 

funções de governo com caráter prioritário no ambiente de crise sanitária e social. 

Ademais, o fato de o orçamento final fixado ser, recorrentemente, maior que sua 

execução (valores empenhado, liquidado e pago) pode evidenciar uma aparente 

superavaliação da despesa fixada no período analisado. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho dos programas englobados pela função urbanismo. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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Em relação ao atingimento das metas físicas estabelecidas no PPA a função 

urbanismo teve o pior desempenho do quadriênio em 2021, pois apenas 25,0% das 

metas físicas atingiram de 70% a 130% do planejado. 

Nesse contexto, cabe destacar que 10 (do total de 12) das metas físicas do 

programa ‘0319 - Intervenções de revitalização e reestruturação urbana’ tiveram sua 

execução zerada no ano de 2021. Já o programa ‘0200 - Rio obras viárias’ não 

cumpriu nenhuma das três metas físicas estipuladas176 para o exercício de 2021. Esses 

resultados podem ser reflexo do decréscimo orçamentário observado. Esses 

programas serão detalhados em subitens específicos do presente relatório. 

Verificou-se que, em 2021, apenas dois dos 14 indicadores dos programas 

relacionados à função urbanismo atingiram a meta estipulada no PPA em análise: 

‘0557 - Número de conteúdo do IPP publicados’ e ‘0558 - Número de acessos 

externos ao SIURB’. Cabe destacar que esses indicadores apresentaram atingimento 

de meta superior a 130,0%. 

Em ações de fiscalização desta Corte de Contas em 2017 e 2018177, apurou-se elevado 

número de obras e serviços de engenharia suspensos e paralisados. Também há 

fiscalização recente178 tratando do tema, com dados atualizados do exercício de 2021. 

Ressalte-se que a existência de serviços inacabados pode impactar o desempenho 

dessa função de governo. 

Essas fiscalizações utilizaram o Sistema de Acompanhamento de Obras e Serviços 

(SISCOB), porém, a listagem é fornecida em formato PDF, inadequada para a análise 

eletrônica dos dados. O acesso à base de dados do SISCOB permitiria mapear e 

monitorar de forma mais ampla as obras da cidade e não apenas as suspensas. 

                                                        

176 Produtos ‘1223 - Obra de arte especial construída’; ‘2016 - Obra de arte especial recuperada’; e ‘4285 
- Obra executada’. 

177 Processo TCMRJ n.ºs 40/001968/2017 e 040/202265/2018. 

178 Processo TCMRJ n.º 040/101645/2021, sem decisão final. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento 
9 de 26 programas (35%) com empenho acima de 70% do orçamento 

final

 Metas Físicas 13 das 52 metas físicas (25%) atingiram de 70% a 130% do planejado

 Indicadores 2 dos 14 indicadores (14%) atingiram a meta em 2021.
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Ademais, o SISCOB também é utilizado para a aferição das medições e dos 

quantitativos executados, bem como do cronograma físico-financeiro atualizado. 

Esses dados geram as informações sobre a execução das obras e, consequentemente, 

das metas físicas e indicadores. Portanto, o acesso direto à base de dados primária do 

SISCOB possibilitaria avaliar mais detalhadamente o desempenho dos programas do 

PPA que envolvem serviços de engenharia. 

 

 

 

A nova concepção de assistência social representa a superação dos conceitos de 

assistencialismo, filantropia e benemerência social, e passa a constituir-se uma 

atividade pública, atrelada não somente ao atendimento às necessidades básicas da 

população, como também ao amparo à população em situação de risco e 

vulnerabilidade social.  

A exemplo do SUS na área da saúde, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS)179 

consiste em um sistema público, não-contributivo, descentralizado e participativo, 

destinado à gestão da assistência social, mediante a integração das ações dos entes 

públicos (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) responsáveis pela política 

socioassistencial e das entidades privadas de assistência social. 

De acordo com o SUAS, os serviços socioassistenciais oferecidos à população se 

dividem em: 

 Proteção Social Básica: previne situações de risco e fortalece vínculos 

familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, 

acesso precário ou nulo aos serviços públicos, dentre outras) e/ou 

fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre 

outras). Os atendimentos ocorrem nos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRASs). Como exemplo citam-se os grupos de 

                                                        

179 Criado em 15 de julho de 2005, por meio da Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social n.º 
130/2005, que aprovou a Norma Operacional Básica da Assistência Social (NOB/SUAS). 
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convivência, os programas para idosos, adolescentes, crianças e o serviço 

de identificação civil para inserção no Cadastro Único; e 

 Proteção Social Especial: oferece proteção às famílias com as mais diversas 

situações socioeconômicas que induzem à violação dos direitos de seus 

membros, em especial de suas crianças, adolescentes, jovens, idosos e 

pessoas com deficiência. Subdivide-se em proteção de média 

complexidade (atendimento e orientação às famílias e indivíduos com seus 

direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram 

rompidos) e proteção de alta complexidade (garante proteção integral para 

famílias e indivíduos que se encontram sem referência ou em situação de 

ameaça, necessitando serem retirados de seu núcleo familiar ou 

comunitário). 

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) é o órgão responsável por 

gerenciar, planejar, promover, fiscalizar e executar a Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) no município e seu modelo organizacional está dividido em quatro 

Assessorias, três Subsecretarias, cinco Coordenadorias internas e 10 Coordenadorias 

de Assistência Social (CAS) em que se subdivide o município do Rio de Janeiro. 

A rede socioassistencial da cidade é composta por diversas unidades de atendimento 

ao público e sua gestão é realizada pelas CASs que são responsáveis pelas unidades 

de sua região/território. A próxima tabela apresenta de forma resumida as unidades 

municipais da rede socioassistencial.  

Unidade Quant. Tipo de atendimento Exemplos de serviços 

Centro de 
Referência de 
Assistência Social 
(CRAS) 

47 Proteção social básica 

Inserção e atualização no 
Cadastro Único, identificação 
civil e Proteção e 
Atendimento Integral à 
Família 

Centro de 
Referência 
Especializado da 
Assistência Social 
(CREAS) 

14 Proteção social especial 
de média complexidade 

Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos 
(PAEFI), Serviço 
Especializado em Abordagem 
Social e Serviço de Proteção 
Social Especial para Pessoas 
com Deficiência, Idosos e 
suas Famílias 

Centro de 
Referência 
Especializado para 

2 
Proteção social especial 
de média complexidade 
para moradores de rua 

Acolhimento durante o dia, 
mas sem pernoite (banho, 
refeição/lanche, oficinas, 
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Unidade Quant. Tipo de atendimento Exemplos de serviços 

População em 
Situação de Rua 
(Centros POP) 

programas de 
encaminhamento para 
empregos, armário com 
pertences) 

Conselho Tutelar 19 Proteção de crianças e 
adolescentes 

Atuam quando crianças ou 
adolescentes se encontram 
em situação de ameaça ou 
violação de direitos 

Central de Recepção 4 
Gestão da oferta de vagas 
de serviços de 
acolhimento180 

Disponibiliza 480 vagas 

Unidade de 
Reinserção Social 
(URS) - abrigo 

21 Proteção social especial 
de alta complexidade 

Acolhimento institucional 
provisório com estrutura 
para abrigar pessoas ou 
grupos familiares com 
privacidade 

Casa Viva181 3 Proteção social especial 
de alta complexidade  

Para adolescentes usuários 
de drogas 

Polo de Família 
Acolhedora (FACO)  10 

Proteção social especial 
de alta complexidade para 
crianças e adolescentes 

Acolhimento junto a famílias 
voluntárias, habilitadas e 
cadastradas, aplicado por 
autoridade judicial 

Abrigo privado - 
Rede Conveniada 

24 
Proteção social especial 
de alta complexidade 

6 para adultos, 12 para 
crianças e adolescentes e 6 
para idosos 

 
Fonte: Relatório de Levantamento realizado em 2021 na SMAS - Processo TCMRJ n.º 40/100679/2021. 

Até maio de 2021, a operacionalização dos serviços prestados nessas unidades 

ocorria por contratação direta (dispensa de chamamento), por meio de Termos de 

Colaboração (para os abrigos próprios) ou Termos de Fomento (para os abrigos não 

próprios), ambos celebrados entre a SMAS e as OSCs. Em razão de determinação do 

TCMRJ 182 , a SMAS passou a realizar processo seletivo por meio de chamamento 

público, em observância à Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, e ao Decreto 

Municipal n.º 42.696, de 26 de dezembro de 2016, para formalização de Termos de 

Colaboração com as OSCs selecionadas.  

Ademais, destaque-se que um dos grandes pilares da atividade de assistência social 

no município são os programas de transferência condicionada de renda, os quais 

beneficiam indivíduos ou famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza por 

meio de transferência monetária. Ocorrem tanto mediante repasse do Governo 

                                                        

180 Atualmente, em virtude da alta demanda, também está funcionando como abrigo. 

181 Atuação integrada com a SMS e SME. 

182 Processo TCMRJ n.º 40/100934/2019 - em tramitação nesta Corte. 
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Federal quanto com recursos da própria municipalidade, desde que os mesmos 

cumpram requisitos e condicionalidades exigidos na legislação e fiscalizados 

periodicamente. Os programas em vigor em 2021 no município eram o Bolsa-

Família, com recursos da União e administração local, e o Cartão Família Carioca, 

idealizado e financiado pelo município.  

 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira dos programas abarcados pela função assistência social ao longo dos 

quatro anos do PPA vigente. 

 

O orçamento final e os valores empenhados, liquidados e pagos da despesa cresceram 

de forma progressiva entre 2018 e 2020, reduzindo-se, no entanto, em 2021. 

Comparando com 2020, a redução em 2021 foi de R$ 117 milhões (-12%) no valor 

orçado e R$ 87 milhões (-10%) no valor empenhado. Apesar dessas reduções, o 

percentual da execução orçamentária em 2021 atingiu 93%, ficando acima do nível 

de 2020 (91%).  

De forma geral, observou-se que em 2021 a maior parcela do orçamento (63,1%) foi 

alocada em dois programas de gestão administrativa. Em seguida, os programas 

mais relevantes da função foram: ‘0513 - Proteção Social Especial’ (20,2% do 

orçamento total da função); e ‘0373 - Cartão Família Carioca’ (6,4%). Esses 

programas foram considerados estratégicos, conforme descrições do PPA 2018-

2021, e foram detalhados nos itens específicos deste relatório. 

Analisando as despesas executadas entre 2020 e 2021, a maior diminuição, de 28,1% 

(R$ 52,4 milhões), foi no programa ‘0513 - Proteção Social Especial’.  Os outros 

programas finalísticos que também tiveram queda no valor empenhado foram: 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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‘0089 - Promoção e inclusão social das pessoas com deficiência e suas famílias’  

(-23,5%, equivalente a R$ 4,7 milhões do valor empenhado) e ‘0373 - Cartão família 

carioca’ (-6,8%, equivalente a R$ 4,0 milhões do valor empenhado).  

Os programas relacionados à gestão também tiveram redução, no total de R$ 21,0 

milhões no valor empenhado: R$ 4,2 milhões no programa ‘0389 - Gestão 

administrativa - Governança para os cidadãos’ e R$ 16,9 milhões no ‘0380 - Gestão 

administrativa - Saúde preventiva e emergência social’. Comprovando, assim, maior 

redução nas despesas dos programas finalísticos, apesar do corte nos programas 

ligados à atividade-meio da assistência social em 2021. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho dos programas englobados pela função assistência 

social. Os comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

 

Dentre os programas que apresentaram empenho acima de 70% do orçamento final, 

destacaram-se os programas finalísticos ‘0513 - Proteção Social Especial’; ‘0373 - 

Cartão Família Carioca’; e ‘0567 - Proteção Social Básica’.  

Vale observar que os seis programas que tiveram empenho abaixo de 70% do valor 

orçado representam apenas 3,1%183 do valor da função assistência social.  

Dentre os programas com empenho abaixo de 70% do orçamento final, destacou-se 

o programa ‘0515 - Primeira infância carioca’ que teve empenho de 49% do 

orçamento. De acordo com o RGA do exercício de 2021, esse programa visava garantir 

que os serviços para crianças de 0 a 6 anos e suas famílias fossem disponibilizados 

de forma consistente, ajudando a evitar as causas estruturais da pobreza. Seu projeto 

                                                        

183 Valor orçado dos seis programas com empenho abaixo de 70% do orçamento: R$ 26,3 milhões, contra 
um total de R$ 850 milhões. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento 
11 de 17 programas (65%) com empenho acima de 70% do orçamento 

final

 Metas Físicas 17 das 56 metas físicas (30%) atingiram de 70% a 130% do planejado

 Indicadores 6 dos 14 indicadores (43%) atingiram a meta em 2021.
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piloto foi definido em 2019 e tinha previsão de início em 2020. No entanto, o próprio 

RGA explicou que: 

em 2020, devido à pandemia do novo Coronavírus, o piloto precisou 

ser adiado (...). Devido ao aumento de casos de COVID-19 no final de 

2020, não foi possível iniciar o piloto no seu modelo pleno neste ano 

(2021). Em 2021, a proposta e os instrumentos de trabalho foram 

revistos, o grupo condutor foi reestruturado e o projeto tem início 

previsto para o segundo trimestre de 2022.  

Quanto ao atingimento das metas físicas da função assistência social, apenas 17 das 

56 (30% das metas) tiveram atingimento entre 70% e 130% do planejado. Dentre as 

39 metas consideradas fora da faixa satisfatória de atingimento, 11 atingiram 

percentual acima de 130% do planejado. Tendo em vista que a maioria das metas 

envolve número de atendimentos, um atingimento acima de 130% do objetivo denota 

possível subdimensionamento das metas ou necessidade de atendimentos 

significativamente acima do planejado, o que poderia se explicar pelo cenário de 

pandemia pela Covid-19 ocorrido em 2021.  

Analisando as 28 metas com percentual de atingimento abaixo de 70%, apurou-se 

que 19 delas envolviam atividades184 ou investimentos185 cuja execução pode ter sido 

prejudicada pelas limitações impostas à população em vista da pandemia da 

Covid-19.  

Dentre as nove metas restantes que apresentaram atingimento abaixo de 70%, sete 

envolviam transferência de renda ou benefícios e duas envolviam atendimento direto 

à população. Nesse grupo, destacou-se o produto ‘4971 - Família beneficiada - 

Auxílio Carioca’ do programa ‘0566 - Gestão carioca da política de transferência de 

renda e cadastro único’. O programa Auxílio Carioca foi criado186 para concessão de 

apoio financeiro, de forma emergencial, visando mitigar o impacto econômico e 

social da população carioca, em função dos efeitos da pandemia da Covid-19. A meta 

para 2021 era beneficiar 23.000 famílias, contudo, apenas 15.541 famílias foram 

beneficiadas. 

                                                        

184  Atividades de lazer e/ou ocupacionais, bem como atendimentos, treinamentos e/ou entrevistas 
domiciliares 

185 Construção de novas unidades físicas de atendimento. 

186 Decreto Rio n.º 48.655, de 24 de março de 2021. 
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Cabe ainda, apontar inconsistências apuradas em três produtos (vinculados ao 

programa ‘0566 – Gestão carioca da política de transferência de renda e cadastro 

único’) com metas físicas que parecem ser semelhantes a outras três metas de um 

novo programa ‘0519 – Idoso Carioca’. Para facilitar a visualização dessas 

inconsistências, o próximo quadro resume os valores apurados em 2020 e 2021.  

 

Os produtos 4632, 4633 e 4634 (parte inferior do quadro) apresentaram valores 

realizados zerados em 2021, apesar de terem tido execução em 2020. Entretanto, as 

mesmas descrições desses produtos foram utilizadas com outros códigos: 4967, 

4968 e 4969 (parte superior do quadro) e possuem valores executados em 2021, mas 

com informações zeradas em 2020.  

As informações “faltantes” para as metas 4632, 4633 e 4634 (parte inferior do 

quadro) parecem constar das metas 4967, 4968 e 4969 (parte superior do quadro). 

Chama atenção o fato de que as três “novas” metas passaram a se vincular em 2021 

a uma nova ação (‘2242 - Idoso em família - Transferência de renda do programa 

idoso carioca’) e a um novo programa (‘0519 – Idoso Carioca’).  

Tal fragilidade, que envolveu renumeração e realocação dos registros das metas 

constantes do PPA entre diferentes ações e programas em 2021, descontinuou a série 

de dados do PPA, gerando dificuldade de verificação do atendimento de suas metas e 

indicadores. O PPA se constitui em uma ferramenta criada exatamente com o objetivo 

de planejamento e acompanhamento de médio prazo. Perde-se assim a 

oportunidade de verificação de efetivo atendimento dos objetivos de políticas 

públicas propostas e implementadas no município nos últimos quatro anos. 

Além disso, afetou negativamente o percentual de atingimento das metas da função 

assistência social calculado neste relatório, uma vez que três metas foram 

consideradas não atendidas por não terem tido registro coerente, constando como 

zeradas. 

Previsão Final Execução Real

Nível de 

Atingimento 

da Meta Física

Previsão Final Execução Real

Nível de 

Atingimento 

da Meta Física

0519 - IDOSO CARIOCA
2242 - IDOSO EM FAMILIA - TRANSFERENCIA 

DE RENDA DO PROGRAMA IDOSO CARIOCA

4967 - PESSOA BENEFICIADA DO PROGRAMA 

RENDA COMPLEMENTAR - RIO DIGNIDADE 

(UNIDADE)

0 0 0 45 N/D

0519 - IDOSO CARIOCA
2242 - IDOSO EM FAMILIA - TRANSFERENCIA 

DE RENDA DO PROGRAMA IDOSO CARIOCA

4968 - PESSOA BENEFICIADA - PROJETO 

MORADIA COM APOIO (UNIDADE)
0 0 0 61 N/D

0519 - IDOSO CARIOCA
2242 - IDOSO EM FAMILIA - TRANSFERENCIA 

DE RENDA DO PROGRAMA IDOSO CARIOCA

4969 - PESSOA BENEFICIADA - PROJETO 

AGENTE EXPERIENTE (UNIDADE)
0 0 0 257 N/D

0566 - GESTAO CARIOCA DA POLITICA DE 

TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO 

UNICO

2251 - AMPLIACAO DOS PROGRAMAS E 

PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA

4632 - PESSOA BENEFICIADA DO PROGRAMA 

RENDA COMPLEMENTAR - RIO 

DIGNIDADE (UNIDADE)

130 54 42% 130 0 0%
Faixa abaixo 

de 70%

0566 - GESTAO CARIOCA DA POLITICA DE 

TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO 

UNICO

2251 - AMPLIACAO DOS PROGRAMAS E 

PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA

4633 - PESSOA BENEFICIADA - PROJETO 

MORADIA COM APOIO (UNIDADE)
30 29 97% 30 0 0%

Faixa abaixo 

de 70%

0566 - GESTAO CARIOCA DA POLITICA DE 

TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO 

UNICO

2251 - AMPLIACAO DOS PROGRAMAS E 

PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA

4634 - PESSOA BENEFICIADA - PROJETO 

AGENTE EXPERIENTE (UNIDADE)
250 254 102% 250 0 0%

Faixa abaixo 

de 70%

2021

Faixa de 

Atingimento da 

Meta Física

Programa Ação Produto

2020
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Quanto aos indicadores da função assistência social, apenas seis dos 14 atingiram em 

2021 o objetivo estipulado no PPA. Esses indicadores tratavam dos atendimentos 

mais emergenciais e finalísticos da função assistência social. Os indicadores relativos 

aos programas de transferência de renda187 atingiram, em 2021, pela primeira vez, o 

objetivo anual, o que não havia ocorrido em nenhum dos outros anos do PPA 2018-

2021.  

Dentre os oito indicadores não atingidos, a maioria provavelmente foi afetada pelas 

restrições impostas pela pandemia, por envolver atendimento presencial dos 

destinatários das ações. 

Dessa forma, após a análise dos recursos financeiros e do atingimento das metas e 

indicadores da função assistência social, concluiu-se que, em 2021, houve foco nos 

programas mais emergenciais e finalísticos da área, tendo em vista os efeitos sociais 

e econômicos da pandemia pela Covid-19. Apesar da redução de gastos em 2021, 

houve aumento no número de atendimentos nos programas Proteção Social Especial 

(Alta e Média Complexidade) e Bolsa Família/Auxílio Brasil, essenciais no combate à 

pobreza e risco social gerados durante a pandemia. Foram prejudicados, no entanto, 

os programas que envolviam ações menos emergenciais, como as atividades de lazer 

para a terceira idade e construção de novas unidades de assistência à população. 

 

 

A Política Nacional de Saneamento Básico 188  definiu que o saneamento básico 

engloba: abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos; e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, sendo todos 

esses componentes necessários para promover a salubridade ambiental, a proteção 

de recursos hídricos e a melhoria da saúde pública. Essa política estabeleceu 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e determinou a obrigatoriedade de 

elaboração dos planos municipais. Em julho de 2020, o marco legal do saneamento 

                                                        

187 ‘0535 - Número de famílias beneficiadas pelo programa bolsa família’ e ‘0619 - Número de famílias 
com renda per capita de até 1/2 salário mínimo cadastradas no CAD ÚNICO’, ambos do programa ‘0566 
- Gestão carioca da política de transferência de renda e cadastro único’. 

188 Instituída pela Lei Federal n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 
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básico foi atualizado189 com o objetivo de promover a universalização do acesso e a 

prestação adequada dos serviços, com atendimento pleno aos usuários. 

No âmbito do município do Rio de Janeiro, há três normas específicas sobre 

saneamento: Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 190; Plano Diretor de 

Manejo de Águas Pluviais (PDMAP); e Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS)191 em consonância com a Lei Municipal n.º 4.969/2008, 

que dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes para a gestão 

integrada de resíduos sólidos no âmbito do município do Rio de Janeiro. 

Analisando o ranking do saneamento de 2021 elaborado pelo Instituto Trata Brasil192, 

a cidade do Rio de Janeiro encontrava-se na 43ª posição dentre as 100 maiores 

cidades do Brasil e na 11ª dentre as capitais. O abastecimento de água abrangia 98,4% 

da população, a coleta de esgoto 86,3% e a relação entre volume de esgoto tratado 

por água consumida era de 65,6%. Ou seja, a cidade ainda está distante da 

universalização do acesso ao saneamento.  

Além disso, outras vulnerabilidades presentes na cidade são as inundações e 

deslizamentos que dependem de adequada drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas. Segundo diagnóstico elaborado pela PCRJ 193, representada nas figuras a 

seguir, a AP-5 (região de Bangu, Campo Grande, Guaratiba e Santa Cruz) é a mais 

suscetível a inundações e há diversos pontos com risco de deslizamentos em diversas 

áreas da cidade.   

  

                                                        

189 Lei Federal n.º 14.026, de 15 de julho de 2020.  

190 O PMSB-AE foi revisado por meio do Contrato n.º 06/2020, celebrado entre Fundação RioÁguas e 
DRZ Geotecnologia e Consultoria. 

191 Decreto n.º 37.775/2013. 

192 https://www.tratabrasil.org.br/pt/estudos/estudos-itb/itb/novo-ranking-do-saneamento-2021 

193 https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/diagnostico 
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Fonte: Caderno Ilustrado do Diagnóstico Intersetorial Integrado 

Em auditoria realizada no ano de 2019 por esta Corte de Contas194, tendo como objeto 

o controle de enchentes, foi constatado que houve afastamento gradual do 

planejamento de curto prazo (LOAs) em relação ao planejamento de longo prazo 

(PDMAP) referente às obras planejadas para implantação de sistemas de manejo de 

águas pluviais e de infraestrutura urbana das bacias hidrográficas.  

O PDMAP é um instrumento fundamental que possibilita subsidiar, por meio do 

levantamento de informações, diagnóstico e proposição de medidas estruturais e 

não estruturais, o tratamento do problema das enchentes e do planejamento do 

desenvolvimento das áreas de expansão urbana, visando ao seu controle. Assim, não 

utilizar esse plano técnico de longo prazo para guiar a confecção dos Projetos de Leis 

Orçamentárias Anuais (PLOAs) pode reduzir a efetividade do controle de enchentes. 

Em relação aos resíduos sólidos, a responsabilidade pela coordenação das ações de 

implementação da política de gestão de resíduos sólidos é da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente da Cidade (SMAC) e à Companhia Municipal de Limpeza Urbana 

(Comlurb) cabe a gestão e operacionalização do sistema de limpeza urbana e manejo 

de resíduos195.  

O sistema de logística da gestão de resíduos sólidos contempla o Centro de 

Tratamento de Resíduos Sólidos (CTR-Rio) e cinco Estações de Transferências de 

Resíduos (ETRs) 196 . Inaugurado em 2011 no município de Seropédica o CTR-Rio 

passou a receber todos os resíduos gerados na cidade, viabilizando o processo de 

desativação dos aterros de Jardim Gramacho (2012) e de Gericinó (2014). Atualmente, 

o aterro de Seropédica, concessão da Comlurb à empresa Ciclus Ambiental do Brasil 

S/A, recebe cerca de 9,3 mil toneladas por dia de resíduos. A manutenção dos três 

aterros gera uma despesa anual em torno de R$ 290 milhões. 

O quadro efetivo da Comlurb conta com cerca de 13,8 mil garis, sendo 1.300 deles 

atuando na coleta domiciliar. O manejo de resíduos (coleta e transferência) é 

realizado por meio do recolhimento do lixo por caminhões da coleta regular (frota 

terceirizada) e dispostos nas ETRs para o devido transbordo para o aterro sanitário 

                                                        

194 Processo TCMRJ n.º 040/100923/2019. 

195 Decreto Municipal n.º 21.305/2002. 

196 Caju – AP 1/2; Jacarepaguá – AP 4; Marechal Hermes – AP 3/4; Santa Cruz – AP 5; e Bangu – AP 4/5. 
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de Seropédica. A despesa anual com a frota terceirizada gira em torno de R$ 185 

milhões. 

Destaque-se ainda, a existência de unidades de valorização de resíduos, que estão 

sendo implantadas no Ecoparque do Caju, que se propõem ao aproveitamento 

daqueles de origem orgânica e/ou de poda para a produção de composto orgânico 

(adubo), de combustível para fornos/caldeiras ou de biogás, em atendimento à meta 

prevista no Plano Estratégico (PE) da cidade de redução de 11% do quantitativo de 

resíduos enviados para o CTR-Rio, até 2024. 

O sistema de coleta seletiva de materiais potencialmente recicláveis, previamente 

separados nas residências ou fontes geradoras, atende 122 bairros da cidade e recolhe 

cerca de 19,5 mil toneladas por ano de resíduos desta natureza. A quantidade, somada 

àquela realizada por catadores não cadastrados, correspondia, em 2021, a 7,5% do 

total de resíduos sólidos gerados e potencialmente recicláveis. O material recolhido 

é destinado, gratuitamente, a 26 núcleos de cooperativas de catadores cadastrados 

pela Comlurb, nas quais se realiza a triagem, prensa e comercialização dos 

recicláveis. Cabe ressaltar a existência de metas de ampliação do índice de coleta 

seletiva em três instrumentos: no planejamento estratégico da Companhia (7,2% até 

2023, passando a atender 160 bairros); no PE (9% até 2024); e no Plano Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática (35% dos resíduos secos, até 2030). 

A Comlurb atua também no atendimento de limpeza urbana a 186 comunidades em 

toda a área do município do Rio de Janeiro, por meio de 28 contratos com as 

associações de moradores. 

 

O PMGIRS da cidade do Rio de Janeiro197 é um instrumento de grande relevância para 

a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos (RSU) no âmbito do município, sendo 

sua implementação condição para os municípios terem acesso a recursos da União, 

por meio de incentivos e financiamentos, destinados à limpeza urbana e ao manejo 

de resíduos sólidos.  

                                                        

197 O plano foi instituído pelo Decreto Municipal n.º 42.605, de 25/11/2016, para o período de 2017/2020, 
e, em 08/04/2021, foi publicada a Resolução Conjunta “N” SMAC/COMLURB n.º 005/2021, que criou um 
Grupo de Trabalho para revisão e atualização a cada quatro anos, conforme preconiza o parágrafo único, 
art. 1º do citado decreto. 
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Foi realizada, em 2021, uma fiscalização198 junto à Comlurb e à SMAC com o objetivo 

de avaliar a aderência do PMGIRS do município do Rio de Janeiro à Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), bem como aos demais normativos legais pertinentes 

que regem o tema. As seguintes desconformidades foram identificadas: 

 não atendimento do PMGIRS da cidade do Rio de Janeiro ao conteúdo 

mínimo estabelecido nas legislações federal199 e municipal200; 

 insuficiência do conjunto de mecanismos e procedimentos estabelecidos 

para garantir à sociedade carioca tanto informações como a participação 

nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas 

públicas relacionadas aos resíduos sólidos, assim como uma falta de 

alinhamento do PMGIRS com o Plano Diretor, com o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática da Cidade do Rio de Janeiro 

(PDSAC) 201 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Organização das Nações Unidas (ONU); 

 deficiências qualitativas do conteúdo do PMGIRS, quais sejam: 

inexistência de ações, metas, objetivos e responsáveis pelas atividades nos 

projetos a realizar; não participação dos catadores de materiais recicláveis 

ou reutilizáveis no fluxo de logística reversa; ausência de identificação de 

disposição ambientalmente inadequada de resíduos no município; e 

inexistência de local destinado ao tratamento ou beneficiamento de 

resíduos da construção civil; e 

 atuação insuficiente da SMAC e da Comlurb na gestão do PMGIRS, tais 

como: participação deficitária da sociedade no controle social, e ausência 

de identificação no planejamento e controle do plano. 

                                                        

198 Processo TCMRJ n.º 40/101285/2021. 

199 Lei n. º 12.305/2010, art. 19 – PNRS. 

200 Lei n.º 4.969/2008, art. 6º. 

201 Decreto Rio n.º 48.940, de 04/06/2021. 
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Como resultado dessa fiscalização, realizada no ano de 2021, foi desenvolvido um 

indicador de implementação do PMGIRS que faz uma análise esquemática 202  do 

conteúdo do PMGIRS 2021-2024 da cidade do Rio de Janeiro com relação ao 

cumprimento dos requisitos legais mínimos estabelecidos na PNRS. O objetivo foi 

avaliar o esforço da gestão municipal na implementação do PMGIRS ao longo dos 

exercícios financeiros. Foram observados os critérios estabelecidos no estudo 

acadêmico ‘Planejamento Municipal na Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e na 

Organização de Coleta Seletiva’203.  

O resultado desse indicador foi obtido a partir da seguinte fórmula: 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑀𝐺𝐼𝑅𝑆

=
soma dos preceitos do PMGIRS implementados

pontuação total dos preceitos definidos como conteúdo mínimo da PNRS
× 100 

Foi considerado como conteúdo mínimo o rol de itens previstos nos incisos e §6º do 

art. 19 da PNRS204, que tratam do conteúdo mínimo dos Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. As análises englobaram os aspectos sobre: 

diagnóstico; metas, programas e ações; e sistema de monitoramento. O 

detalhamento da forma de pontuação e critérios consta no Apêndice do Relatório de 

Auditoria (item A)205. 

Considerando a pontuação atingida pelo PMGIRS 2021-2024 (20 pontos), com base 

na metodologia adotada, em comparação à pontuação máxima que poderia ser obtida 

(38 pontos), o índice de implementação do PMGIRS atingiu o percentual de 52,6%. 

Ou seja, o Plano Municipal atendeu 52,6% do conteúdo mínimo exigido na PNRS. 

Essa análise de aderência do PMGIRS ao PNRS permite inferir que as 

desconformidades detectadas demonstraram que o normativo necessita de 

aprimoramentos na institucionalização da Política Municipal de Resíduos Sólidos, 

                                                        

202 Análise qualitativa, no que diz respeito as avaliações dos conteúdos e a forma como estão dispostos 
nos planos municipais, e quantitativa, quando se refere a pontuação alcançada por cada um deles na 
forma de análise empregada. 

203 OLIVEIRA, Thais Brito de; GALVÃO JUNIOR, Alceu de Castro. Planejamento municipal na gestão dos 
resíduos sólidos urbanos e na organização da coleta seletiva. Engenharia Sanitária e Ambiental, [s.l.], v. 
21, n. 1, p.55-64, mar. 2016. 

204 Lei Federal n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

205 Processo TCMRJ n.º 40/101285/2021. 
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não só em termos de abrangência e profundidade dos temas tratados como também 

de aperfeiçoamento dos instrumentos e metodologias utilizadas na gestão do plano.  

O não atendimento do conteúdo mínimo estabelecido no art. 19 da PNRS denota 

descompromisso com fundamentos essenciais para a gestão sustentável da cidade, 

notadamente aqueles constantes dos princípios, objetivos e diretrizes do plano 

nacional, e demonstra a fragilidade e certo distanciamento do poder público 

municipal às responsabilidades a ele imputadas. 

No relatório de fiscalização realizada no PMGIRS foram propostas recomendações 

que gerarão possíveis benefícios, tais como:  

 fortalecimento de estrutura que subsidia a operacionalização da gestão dos 

resíduos sólidos e estabelecimento claro das funções dos atores envolvidos 

e de suas responsabilidades no cumprimento dos objetivos da política de 

meio ambiente da cidade;  

 promoção da regularidade, continuidade e funcionalidade dos serviços 

públicos de manejo de resíduos sólidos, incluindo a busca de 

sustentabilidade econômica; e 

 ampliação da coleta seletiva com maior aproveitamento dos resíduos 

coletados, acarretando aumento da vida útil do aterro pela redução do 

volume de resíduo disposto. 

 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira dos programas abarcados pela função saneamento ao longo dos quatro 

anos do PPA vigente. 
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O orçamento final destinado às despesas relacionadas à função saneamento 

apresentou redução gradual ao longo do período de 2018 a 2021, culminando em um 

decréscimo de R$ 205 milhões no exercício de 2021 em relação ao ano anterior  

(-24,3%). 

A retração orçamentária observada em 2021 é compatível com o estado de 

enfrentamento à pandemia da Covid-19, em que a municipalidade parece ter 

reduzido o ritmo de execução de obras devido à provável necessidade de 

remanejamento de recursos para outras funções de governo com caráter prioritário 

no ambiente de crise sanitária e social. Deve-se ponderar que o planejamento da 

despesa do exercício de 2021 foi realizado em 2020, ano de início do período 

pandêmico. 

Apesar da redução no orçamento final, o percentual de execução orçamentária da 

função se manteve relativamente estável, variando entre 83,0% (2020) e 91,0% 

(2019). 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho dos programas englobados pela função saneamento. 

Os comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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Orçamento Inicial Orçamento Final Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Valores
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86%
91%

83%
89%

% de Execução Orçamentária

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento 
4 de 6 programas (67%) com empenho acima de 70% do orçamento 

final

 Metas Físicas 10 das 16 metas físicas (63%) atingiram de 70% a 130% do planejado

 Indicadores 0 dos 4 indicadores (0%) atingiu a meta em 2021.
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A função saneamento engloba seis programas, sendo que 81,3% do orçamento final 

(cerca de R$ 520 milhões) estão alocados no programa ‘0051 – Gestão sustentável 

dos resíduos sólidos’ e os demais 18,7% foram distribuídos entre os demais.  

A execução orçamentária da função saneamento de 89%, em 2021, foi influenciada 

pelos programas ‘0051 – Gestão sustentável de resíduos sólidos’ e ‘0098 – Qualidade 

de águas urbanas e gestão costeira’. Esses programas representaram 84,7% dos 

recursos destinados à função em 2021 e o valor empenhado atingiu cerca de 100,0% 

do valor orçado. Já outros dois programas dessa função, ‘0097 – Controle de 

enchentes’ e ‘0357 – Expansão do saneamento’, apresentaram baixa execução 

orçamentária (28,0% e 42,0%, respectivamente), mesmo sendo revestidos de 

grande relevância social.  

Das 16 metas físicas da função saneamento, cinco206 não tiveram execução em 2021 

(execução real igual a zero) e uma207 alcançou o patamar de 200,0% do planejado. As 

demais metas atingiram percentuais compreendidos em um intervalo entre 95,0% e 

103,0%, situando-se assim na faixa considerada satisfatória.   

Os indicadores de desempenho relativos aos quatro programas materialmente mais 

relevantes não atingiram a meta, apesar disso, três deles208 alcançaram percentuais 

elevados (acima de 88,0%). Destaque-se, porém, que o indicador ‘0590 - Taxa de 

inspeção de redes de drenagem entre Urca e Marina da Gloria’ relativo ao programa 

‘0098 – Qualidade de águas urbanas e gestão costeira’ teve realização nula durante 

os quatro anos compreendidos nesse PPA. 

 

 

Embora o município não seja obrigado a ter uma participação efetiva na segurança 

pública, por não ser uma de suas competências, ele age solidariamente dando apoio 

                                                        

206 Produtos ‘3710 - Macrodrenagem implantada’, ‘3711 - Intervenção pontual realizada’, ‘4002 - Área 
urbanizada / reurbanizada’, ‘4656 - Rede de drenagem inspecionada’ e ‘4503 - Planejamento / obra / 
instalação / reforma realizada’. 

207 Produto ‘4403 - Aterro mantido - CTR Gericinó’ que será detalhado no programa ‘0051 – Gestão 
sustentável dos resíduos sólidos’. 

208 Indicadores ‘0504 - Quantidade de recebimento de resíduos sólidos urbanos’, ‘0588 - Intervenções 
em pontos de drenagem supervisionados’ e ‘0589 - Taxa de implantação de novas redes de 
saneamento’.  
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às forças de segurança pública do Estado. Um exemplo é o Projeto ‘Rio+Seguro’, que 

já apresenta resultados como prisões e apreensões diversas. 

O programa Conjunto de Estratégias de Prevenção (CEP) 209, lançado em 2021, tem 

como objetivo reduzir os chamados crimes de oportunidade, que são as ocorrências 

em que o criminoso identifica no ambiente as chances para cometer delitos, como os 

roubos e furtos a pedestres, por meio de intervenções urbanas nos locais em que há 

maior incidência. A partir do diagnóstico feito pela SEOP e o Centro de Ciências 

Aplicadas à Segurança Pública da Fundação Getulio Vargas (FGV), foram traçadas 

estratégias de prevenção desses crimes utilizando como norte melhorias do espaço 

público, bem como o incentivo ao seu uso e ações preventivas da Guarda Municipal 

(GM-Rio)210. De acordo com a PCRJ211, houve redução de 40% dos crimes de rua na 

área de abrangência do programa e de 26,1% em toda a cidade no período de 

novembro de 2021 a janeiro de 2022. 

A GM-Rio, por sua vez, também atua de modo colaborativo procurando coibir 

ocorrências de menor complexidade, uma vez que a presença física dos guardas 

municipais traz uma sensação maior de segurança à população atuando na 

prevenção primária do crime.212  

Conforme divulgado pela PCRJ em 29 de novembro de 2021213, para auxiliar nas ações 

de patrulhamento feitas pela GM-Rio, foram instaladas 34 câmeras, que serão 

acompanhadas em uma sala de videomonitoramento, otimizando o acionamento das 

equipes em solo em caso de necessidade. Além disso, os agentes da GM-Rio já contam 

com treinamento específico para uso de armas não letais, embora seu uso ainda não 

tenha sido incorporado efetivamente pela PCRJ.  

                                                        

209  Noticiado pela PCRJ em 29/11/2021. Disponível em https://prefeitura.rio/ordem-publica/prefeitura-
lanca-programa-conjunto-de-estrategias-de-prevencao-para-realizar-patrulhamento-
preventivo/. 

210   https://portal.fgv.br/noticias/fgv-estabelece-parceria-prefeitura-rj-desenhar-programa-
municipal-prevencao-crime 

211   https://prefeitura.rio/ordem-publica/regiao-do-meier-com-implantacao-de-programa-de-
seguranca-tem-reducao-de-40-de-crimes-de-rua/ 

212 http://www.pcrj.rj.gov.br/web/seop/exibeconteudo?id=6975764 

213 https://www.1746.rio/portal/noticia-detalhes?noticia=66319 
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Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira dos programas abarcados pela função segurança pública ao longo dos 

quatro anos do PPA vigente. 

 

A função segurança pública oscilou entre períodos de redução e acréscimo do 

orçamento final. O segundo (2019) e o terceiro (2020) exercícios de vigência do PPA 

apresentaram acréscimo de recursos em relação aos demais. Contudo, 2021  

apresentou redução da ordem de 8,8% comparando com 2020.  

No período, a execução orçamentária esteve acima de 90%, indicando uma boa 

gestão dos recursos disponibilizados para o órgão. Esse nível de execução 

orçamentária foi influenciado pelo programa de gestão administrativa que prevê o 

pagamento de salários da GM-Rio. Trata-se do programa ‘0382 - Gestão 

administrativa - Rio seguro e vigilante’ com 94,8% do orçamento total da função. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho dos programas englobados pela função segurança 

pública. Os comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas 

no Apêndice. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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No PPA 2018-2021, a função segurança pública englobou seis programas, sendo que 

os que apresentaram melhor execução orçamentária em 2021 foram: ‘0382 - Gestão 

administrativa - Rio seguro e vigilante’ e ‘9000 - Gestão das operações especiais’, 

com um atingimento de 97% e 93%, respectivamente.  

O PPA definiu para a função segurança pública 11 metas físicas, das quais sete 214 

apresentaram execução igual a zero no ano de 2021. Destacaram-se, por terem 

alcançado um percentual igual ou acima de 70% em 2021, os produtos: ‘2001 - 

Vistoria preventiva realizada’ - com 72% (10.127 de 14.000 previstos); e ‘2000 - 

Campanha preventiva realizada’ - com 110% (55 de 50 previstos). 

Dos três indicadores criados para avaliar a performance da função segurança pública 

no PPA 2018-2021, apenas o ‘0607 - Taxa de guardas municipais em atividade de 

policiamento comunitário - Vigilância ostensiva’ atingiu 100% da meta em 2021.  

Quanto ao indicador ‘0497 - número total de vistorias ao ano’, o objetivo era alcançar 

em 2021 em torno de 52.000 vistorias/ano, mas atingiu apenas 10.127 vitorias/ano 

(19%), ficando, inclusive, abaixo do índice de referência de 2017 (adotado na 

preparação do PPA), que foi de 15.325 vistorias/ano. 

 

 

A função transporte trata, sobretudo, da mobilidade urbana, a qual pode ser definida 

como a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e bens na cidade, 

com o objetivo de desenvolver atividades econômicas e sociais. 

                                                        

214  Englobam as ações de modernização e aparelhamento da GM-Rio, construção e reforma das 
Unidades de Proximidade da Guarda Municipal (UPGM), ampliação do prédio do Centro de Operações 
Rio (COR)’ e expansão do sistema de cerco eletrônico.   

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento 
3 de 6 programas (50%) com empenho acima de 70% do orçamento 

final

 Metas Físicas 3 das 11 metas físicas (27%) atingiram de 70% a 130% do planejado

 Indicadores 1 dos 3 indicadores (33%) atingiu 100% da meta em 2021.
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Segundo dados divulgados pela ONU215 em 2010, 84,4% dos brasileiros viviam em 

cidades e, com a urbanização aumentando aceleradamente, é estimado que, em 

2030, mais de 90% da população do Brasil estejam morando em centros urbanos. 

Como resultado dessa crescente urbanização, muitas vezes ocorrida de maneira 

desordenada, está a diminuição da qualidade de vida, refletida na poluição do ar, 

locais abandonados, favelização, violência urbana, acidentes e congestionamentos.  

Artigo sobre mobilidade urbana e mercado de trabalho 216  indicou que a região 

metropolitana do Rio de Janeiro tem o maior tempo médio de deslocamento de casa 

ao trabalho do país, segundo dados do Censo Demográfico de 2010. Os autores 

apontaram que a mobilidade urbana é uma questão crucial para a discussão do 

mercado de trabalho e do desenvolvimento da região, pois o elevado tempo de 

deslocamento de casa ao trabalho, para aqueles que não conseguem morar próximo 

ao local de trabalho, gera custos à mobilidade dos trabalhadores de classes mais 

baixas, em termos de tempo e dinheiro, dificultando a alocação dentro do mercado 

de trabalho formal. O trabalhador passa a buscar formas de ocupação próximas a sua 

residência em trabalhos por conta-própria, postos informais ou, ainda, decide pela 

inatividade.  

Diante desse cenário, a mobilidade urbana sustentável surge como um caminho para 

a redução desses problemas, de modo a fomentar políticas de melhoria de acesso ao 

mercado de trabalho e assim promover o desenvolvimento da cidade, além de 

melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes e trabalhadores. 

Atualmente, as principais dificuldades enfrentadas pela administração pública 

municipal estão no transporte rodoviário, incluindo o Serviço Público de Transporte 

por Ônibus (SPPO) e o Sistema BRT (Bus Rapid Transit). 

Os maiores problemas envolvendo o SPPO são a redução da frota de ônibus em várias 

linhas da cidade e a má qualidade dos veículos utilizados (ausência de ar-

condicionado, mau estado de conservação e limpeza deficiente). Várias empresas 

pertencentes aos consórcios que operam o serviço já faliram, alegando falta de 

reajuste tarifário nos últimos três anos, concorrência ilegal das vans e redução da 

demanda provocada pela pandemia. 

                                                        

215  https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/mais-de-90-da-populacao-brasileira-
vivera-em-cidades-em-2030 

216  Machado, D. C., Pero, V., & Mihessen, V. Mobilidade urbana e mercado de trabalho na região 
metropolitana do Rio de Janeiro. Revista Da ABET, 14(2). 2016.  
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Conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), a 

frota no Rio de Janeiro caiu de 8.732 ônibus, em 2010 (início do contrato de 

concessão), para 3.143 coletivos, em 2021 (diminuição de 64%). Além disso, das 494 

linhas de ônibus cadastradas na cidade, 192 deixaram de operar (redução de 39%). 

Quanto ao BRT, os problemas referem-se a: diminuição da frota (ocasionando 

superlotação); conservação precária dos veículos articulados; má qualidade do 

asfalto; depredação das estações; e calotes dos passageiros.  A fim de assegurar a 

adequação na prestação do serviço e o cumprimento das normas contratuais, a PCRJ 

iniciou a intervenção no sistema BRT em março de 2021217.  

Segundo a Secretaria de Transportes, quando a intervenção foi decretada, dos 400 

veículos iniciais, apenas 120 estavam em operação, e o índice de quebra nos 

articulados era de 67%. Além disso, das 134 estações existentes, apenas 88 estavam 

abertas e as demais 46 encontravam-se fechadas devido à não recuperação dos 

danos causados por furto e vandalismo. 

No contexto normativo, o município do Rio de Janeiro instituiu seu Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) 218  em 2019 com o objetivo de orientar as 

ações relativas aos modos, serviços e infraestruturas que garantam os 

deslocamentos de pessoas e cargas, a fim de atender as necessidades atuais e futuras 

de mobilidade da sociedade, e interagir com as demais políticas urbanas. 

De acordo com o PMUS, a SMTR e a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de 

Janeiro (CET-Rio) são responsáveis pelo desenvolvimento, integração, 

implementação, controle e fiscalização da política de transporte e mobilidade urbana 

sustentável do município.  

Por fim, ressalte-se que, apesar de a implantação do BRT Transbrasil (corredor 

exclusivo de BRT entre o Centro do Rio de Janeiro e Deodoro) ser relevante para a 

função transporte, a maior parte dos recursos estão atrelados à função urbanismo 

por ainda se encontrar em sua fase de obras. Como esse corredor de transporte 

público rodoviário possui programa específico no PPA (‘0529 – Expansão do sistema 

de transportes’) será abordado de forma pormenorizada em subitem específico do 

presente relatório. 

                                                        

217 Decreto n.º 48.645, de 22 de março de 2021. 

218 Decreto n.º 45.781, de 03 de abril de 2019. 
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O PMUS tem como objetivo desenvolver propostas para o sistema viário e os sistemas 

de transportes para que os deslocamentos de pessoas e bens na cidade ocorram de 

forma sustentável, contribuindo para o seu desenvolvimento econômico, social e 

ambiental. 

O PMUS se baseia em princípios fundamentais como acessibilidade, segurança, 

eficiência, qualidade de vida, dinamismo econômico, ação integrada, inclusão social, 

meio ambiente e democracia. 

Fiscalização realizada em 2021 por esta Corte de Contas219 teve como objetivo avaliar 

a compatibilidade do PMUS com o Plano Diretor Municipal, com os ODS da ONU, bem 

como com os conteúdos mínimos previstos na Política Nacional de Mobilidade 

Urbana. 

Lembrando que os ODS são instrumentos condutores para a implementação da 

Agenda 2030, os quais propõem uma jornada coletiva para um crescimento mundial 

sustentável e resiliente. A Agenda 2030, aprovada na Assembleia Geral da ONU, foi 

lançada em 2015 visando ao Desenvolvimento Sustentável e apresentou um plano de 

ação para incentivar países e todas as partes interessadas a trabalhar em parceria no 

combate às maiores questões socioambientais até o ano de 2030. O Brasil aderiu à 

Agenda 2030 em setembro de 2015 e, no município do Rio de Janeiro, a Lei n.º 6.906, 

de 24 de maio de 2021, adotou os ODS como diretrizes para a promoção de políticas 

públicas municipais 

Nessa fiscalização foram constatadas algumas fragilidades a respeito dos seguintes 

aspectos: 

 conteúdo: ausência de identificação dos objetivos de curto, médio e longo 

prazo, o que dificulta a priorização das ações a serem executadas, a 

previsão orçamentária, o controle social, e a obtenção de recursos para 

investimento, colocando em risco a própria concretização dos projetos 

previstos no Plano de Mobilidade;  

 implementação: a maioria dos programas e ações propostos no PMUS 

ainda não foram implantados ou sequer iniciados, devido, sobretudo, ao 

                                                        

219 Processo TCMRJ n.º 40/100837/2021. 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 326ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       327 

 

curto intervalo de tempo desde a instituição do Plano, à insuficiência de 

recursos financeiros e à falta de prioridade dada ao tema pela PCRJ; 

 planejamento: inexistência de um plano de ação visando à implementação 

do PMUS pelo Poder Executivo, o que seria fundamental na definição das 

ações prioritárias, prazos, responsabilidades, custos e fontes de 

financiamento. A ausência do plano de ação também dificulta o alcance dos 

objetivos propostos no PMUS, e prejudica o controle social da sua 

execução; 

 indicadores: insuficiência de indicadores no PPA 2018-2021, relacionados 

ao transporte e à mobilidade. Seria necessária a criação de outros 

indicadores, com a respectiva inclusão no PPA, abrangendo as diversas 

áreas e aspectos da mobilidade urbana, a fim de que seja realizado um 

monitoramento adequado e completo das metas estabelecidas no PMUS. 

Cabe salientar que o PPA também não contempla os indicadores 9.1.2 e 

11.2.1 propostos para os ODS da Agenda 2030 da ONU; e 

 atendimento das normas de acessibilidade que integram o SPPO e pelos 

terminais rodoviários: constatou-se que a legislação não está sendo 

cumprida de forma satisfatória, o que demonstra problemas na 

fiscalização e ineficácia na cobrança das multas aplicadas aos consórcios 

que operam o sistema. Ademais, a inobservância às normas de 

acessibilidade também impede o atingimento da Meta 11.2 dos ODS, a qual 

prevê atenção especial às pessoas com deficiência e idosos. 

A partir desse trabalho foi desenvolvido um indicador que avaliou o nível de 

implementação do PMUS, principalmente em relação aos modos ativos de 

mobilidade, bem como ao transporte público de passageiros.  

O resultado do indicador foi obtido a partir da seguinte fórmula: 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑀𝑈𝑆 − 𝑅𝑖𝑜 =
número de ações concluídas

número de ações previstas no PMUS − Rio
× 100 

Analisando o rol das 26 ações previstas no Decreto Rio n.º 45.781/2019 (PMUS), o 

índice de implementação do PMUS até 2021 foi nulo, uma vez que nenhuma das ações 

previstas no Plano foi concluída.  
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Segundo informações fornecidas pela PCRJ, descritas no Relatório de 

Acompanhamento do PMUS, algumas destas ações já estão sendo desenvolvidas, 

envolvendo diversos órgãos, tais como a SMTR, a CET-Rio, e a Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano (SMPU).  

Na fiscalização realizada em 2021, esta Corte apresentou diversas propostas que, 

caso sejam adotadas, serão auferidos benefícios, dentre eles: aumento da integração 

entre os modos e serviços de transporte urbano; diminuição da ocorrência de 

acidentes; redução das desigualdades e promoção da inclusão social; e melhoria das 

condições de mobilidade, acessibilidade e circulação de pedestres, ciclistas e 

usuários do transporte público e demais veículos. 

Ressalte-se que a implementação do PMUS e a consequente melhoria das condições 

de mobilidade e acessibilidade da população envolve a participação e o esforço de 

diversos órgãos e entidades municipais, com o necessário apoio do chefe do Poder 

Executivo. 

 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira dos programas abarcados pela função transporte ao longo dos quatro 

anos do PPA vigente. 

 

O orçamento final autorizado para a função transporte, em 2021, foi de R$ 363 

milhões, 11,7% menor do que o valor de 2020. Observou-se que, nos três primeiros 

anos do PPA (2018 a 2020), o montante se manteve no mesmo patamar, tendo sido 

reduzido de forma mais acentuada no exercício de 2021. 

O percentual de execução orçamentária em 2021 (86%) melhorou em relação aos dois 

anos anteriores, retornando ao nível de 2018. Ressalte-se que, em 2019 e 2020, o 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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município atravessou uma crise financeira, agravada pela pandemia. Em 2021, os 

montantes liquidado e pago atingiram, respectivamente, 99% e 90% do valor 

empenhado. 

Em relação à distribuição do orçamento total da função transporte no ano de 2021, 

75,6% foram alocados a três programas: ‘0384 - Gestão administrativa –Território 

descentralizado, inclusivo e conectado’ (29,35%), ‘0530 - Melhoria da mobilidade 

urbana’ (24,97%) e ‘0531 - Trânsito seguro’ (21,27%).  

Destaque-se o aumento significativo de 5.087,8% no orçamento final do programa 

‘0530 - Melhoria da mobilidade urbana’, passando de R$ 1,75 milhão, em 2020, para 

R$ 90,7 milhões, em 2021. Esse incremento no orçamento ocorreu com a finalidade 

principal de aportar recursos visando à melhoria do sistema BRT. O nível de execução 

nesse programa atingiu 98% em 2021. Ressalte-se que nenhum valor havia sido 

empenhado nesse programa em 2020. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho dos programas englobados pela função transporte. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

 

Em relação ao desempenho orçamentário, observou-se que três programas não 

tiveram empenho em 2021: ‘0529 - Expansão do sistema de transportes’, ‘0311 - 

Gestão de Pessoas’ e ‘0524 - Mais acessibilidade’. Apenas os programas 0529 e 0311 

possuíam orçamento para 2021, ainda que em montantes baixos em comparação ao 

orçamento total da função. Importante ressaltar que a maior parte do orçamento do 

programa 0529 está ligada à função urbanismo. 

Quanto às metas físicas, distribuídas em 27 produtos, 78% (21 produtos) ficaram 

abaixo de 70% do planejado em 2021, sendo que em 16 desses produtos não houve 

execução real da meta (0% de atingimento).  

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento 
6 de 8 programas (75%) com empenho acima de 70% do orçamento 

final

 Metas Físicas 5 das 27 metas físicas (19%) atingiram de 70% a 130% do planejado

 Indicadores 3 dos 8 indicadores (38%) atingiram a meta em 2021.
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Apenas um produto atingiu 282% da meta física, superando o percentual de 130% 

considerado satisfatório.  Esse produto está relacionado à ação ‘4205 – Sinalização 

gráfica e semafórica’, cujo objetivo é garantir a segurança e fluidez no trânsito por 

meio da implantação e manutenção desse tipo de sinalização de maneira eficiente e 

eficaz. Esta ação integra o programa ‘0531 – Trânsito seguro’, em que a principal 

entidade responsável por sua execução é a CET-Rio. 

No que concerne aos indicadores, foi verificado que 3 dos 8 (38%) alcançaram a meta 

em 2021. Dois desses integram o programa ‘0531 - Trânsito seguro’, quais sejam: 

‘0537 - Taxa de qualidade de sinalização gráfica nas vias públicas’ (atingiu 107% da 

meta) e ‘0582 - Taxa de revisão de equipamentos de fiscalização eletrônica’ 

(alcançou 100% da meta). O terceiro indicador que atingiu a meta em 2021 foi o ‘0658 

- Extensão média de congestionamento diário nos trinta principais corredores de 

tráfego’. Nesse caso, a meta estipulada era de 2,4 km de extensão média de 

congestionamento e o indicador atingiu 2,1 km (114% da meta, pois o valor foi 

reduzido além do almejado). 

 

 

O panorama da cultura no município abrange, entre outros pontos, atividades de 

fomento, arenas, bibliotecas, centros culturais, lonas culturais, museus, planetários, 

teatros, teatros de Guignol, CineCarioca, rodas de samba, FeirArtes e produtor e 

aprendiz cultural. 

Além do Fomento à Cultura Carioca (Foca), com incentivo de R$ 20 milhões220, a SMC 

publicou diversos editais: 

 Produtor Cultural221, em 1º de agosto de 2021, no valor de R$ 54 milhões 

visando promover projetos culturais na cidade por meio de recurso de 

renúncia do Imposto Sobre Serviços (ISS);  

 Cultura do Carnaval Carioca 222 , em 18 de maio de 2021, no valor de  

R$ 3 milhões, para apoio a projetos ligados ao carnaval. Também foram 

                                                        

220 Editais de seleção da SMC n.º 03 e 04, ambos publicados em 06 de agosto de 2021. 

221 Edital do Produtor Cultural n.º 01/2021 (para execução a partir de 2022). 

222 Edital de Seleção da SMC n.º 02, de 18 de maio de 2021. 
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lançados editais de gestão das lonas culturais e das areninhas223 bem como 

da Arena Jovelina Pérola Negra224; e 

 Programa Cultiva Cultura225, em 22 de setembro de 2021, para manutenção 

preventiva e corretiva de alguns equipamentos culturais. 

 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira dos programas abarcados pela função cultura ao longo dos quatro anos 

do PPA vigente. 

 

A função cultura oscilou entre períodos de redução e de acréscimo do orçamento 

final, durante os quatro anos de vigência do PPA. Em 2021 a redução do orçamento 

foi de 6,4%, comparando com 2020.  

Já a execução orçamentária, que representa o efetivo comprometimento de gastos, 

apresentou um comportamento relativamente uniforme no período, oscilando em 

torno da média, que foi de 91,1% nos quatro anos. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho dos programas englobados pela função cultura. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

                                                        

223 Edital de Chamamento Público n.º 01/2021. 

224 Edital de Chamamento Público n.º 03/2021. 

225 Tomada de Preços n.º 010/2021, de 22 de setembro de 2021. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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Dos 13 programas da função cultura, três não apresentaram qualquer execução 

orçamentária no período: ‘0319 - Intervenções de revitalização e reestruturação 

urbana’; ‘0508 - Cultura cidadã’; e ‘0568 - Promoção e defesa de direitos humanos 

e cidadania’.  

Em relação às metas físicas, seis delas se destacaram por terem alcançado um 

percentual de atingimento na faixa considerada satisfatória (de 70% a 130%) e 

duas 226  apresentaram índices que ultrapassam 300%. Deve-se atentar para a 

hipótese de que as metas possam, eventualmente, terem sido subdimensionadas 

pelo órgão responsável quando do seu planejamento, o que afetaria a presente 

análise. 

Por outro lado, chama atenção o fato de 17 metas não terem qualquer execução física 

em 2021. Tal fato demonstra a despreocupação dos órgãos em fornecer metas mais 

realistas quando da preparação do PPA. Reforça, desta maneira, a necessidade de a 

PCRJ fornecer as informações mais fidedignas possíveis para que o PPA possa 

refletir, na realidade, o planejamento de médio prazo do Executivo. 

Quanto aos indicadores, apenas um dentre oito atingiu, em 2021, o resultado 

planejado: ‘0470 - Número de projetos beneficiados pelo fomento à produção 

cultural’, em que se esperava 3.103 projetos e foram alcançados 4.577 (148%).  

Apesar de a função cultura possuir oito indicadores, três ficaram com valor nulo em 

2021:  

 ‘0587 - Número de alunos atendidos no programa vale cultura’ (esperado 

400.000);  

 ‘0633 – Número de projetos de preservação do patrimônio e paisagem 

cultural implantados’ (esperado 10); e  

                                                        

226 ‘3167 - Unidade cultural construída / reformada / ampliada / restaurada / implantada’ e ‘4132 - 
Prática / gestão sustentável implantada’. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento 
7 de 13 programas (54%) com empenho acima de 70% do orçamento 

final

 Metas Físicas 6 das 31 metas físicas (19%) atingiram de 70% a 130% do planejado

 Indicadores 1 dos 8 indicadores (13%) atingiu a meta em 2021.
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 ‘0600 - Número de pessoas alcançadas pelas iniciativas de 

sustentabilidade’ (esperado 100.000). 

Com relação ao indicador ‘0584 - Número de equipamentos culturais 

reestruturados’, não há campo na base de dados, tampouco foi encontrado no PPA 

ou no RGA de 2021, a informação se esse indicador era ou não acumulado. Isto é, não 

ficou claro se o índice esperado de 30 unidades seria acumulado ao longo dos quatro 

anos ou se seria por exercício. Caso seja cumulativo, a PCRJ teria atingido a 

quantidade total de 37 unidades de 2018 a 2021. Caso contrário, apenas 43% da meta 

(13 unidades de 30) foi atingida em 2021.   

 

 

Segundo a Constituição, a habitação é direito de todo cidadão, pois o artigo 6º227 

inclui a moradia no rol de direitos sociais. Já o artigo 182 determinou que cabe ao 

poder público municipal a política de desenvolvimento urbano, visando ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. 

Considerando essa atribuição constitucional, para elaboração de políticas públicas 

nessa área é crucial avaliar preliminarmente as necessidades por meio de diagnóstico 

da situação habitacional da cidade. De acordo com o PE 2021-2024, elaborado pela 

PCRJ, havia 1.434.975 habitantes ou 22% da população228 residindo nas 1.018 favelas 

da cidade229, totalizando 440.550 domicílios230. Além disso, apuraram que o déficit 

habitacional na cidade é de 220.774 domicílios 231 . Como os dados são 

predominantemente do ano de 2010, existe a possibilidade de que os números atuais 

                                                        

227 Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 

228 IPP/2010, com base no Censo IBGE/2010. 

229 IPP/2016. 

230 SABREN-IPP/2010. 

231 Censo IBGE/2010. 
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sejam ainda mais expressivos e tenham sido agravados pela pandemia e pela crise 

econômica. 

Importante destacar que uma política habitacional que tenha como premissa a 

inclusão social deve suprir o acesso à moradia, não somente levando em 

consideração os aspectos quantitativos pelo aumento de habitações, mas também 

garantir a sua inclusão na cidade por meio de infraestrutura adequada, serviços de 

saúde, educação, segurança, lazer, mobilidade urbana, emprego e renda, entre 

outros, que proporcione a esses indivíduos uma vida mais digna. 

 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira dos programas abarcados pela função habitação ao longo dos quatro 

anos do PPA vigente. 

 

Em termos orçamentários, a função habitação sofreu perdas substanciais e 

crescentes no período de 2018 a 2021, como comprovado pelas colunas na cor cinza 

escuro do gráfico anterior. O decréscimo orçamentário foi de R$ 281,7 milhões, 

comparando 2021 e 2018. Verificou-se também que, de 2018 a 2021, a execução 

orçamentária e financeira se manteve abaixo de 60,0% do orçamento. 

Em uma análise mais detalhada constatou-se que, no ano de 2021, o programa ‘0321 

- Territórios integrados’ foi o maior responsável pelo desempenho orçamentário 

abaixo do esperado na função, uma vez que ele detinha cerca de 47,0% do orçamento 

(R$ 39,2 milhões) e foi executado apenas 4,0% desse (R$ 1,5 milhão). 

O fato de o orçamento final fixado ter sido, recorrentemente, bem maior que o 

empenhado/liquidado/pago evidenciou uma aparente superavaliação quanto à 

despesa fixada para todos os exercícios em tela. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho dos programas englobados pela função habitação. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

 -  

Quanto às metas físicas, duas232 relativas ao programa ‘0321 - Territórios integrados’ 

apresentaram sua execução zerada no ano de 2021, podendo ser reflexo do baixo 

desempenho orçamentário desse programa citado anteriormente e que será melhor 

detalhado em item específico do presente relatório. 

Em relação aos indicadores, dois233 atingiram a meta estipulada para o quadriênio. 

Apesar de não existir campo sobre cumulatividade do indicador na base de dados, 

caso sejam cumulativos, o almejado para o fim do quadriênio já teria sido atingido 

no ano de 2020. 

 

 

A função gestão ambiental, no exercício de 2021, abrangeu, além do Fundo de 

Conservação Ambiental (FCA), os seguintes órgãos municipais: Comlurb; SMAC; 

Fundação Parques e Jardins (FPJ); e Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de 

Janeiro (RIOZOO). 

Alguns destaques do panorama de meio ambiente em 2021234 foram: 

                                                        

232  Produtos ‘4749 - Domicilio atendido com procedimento de regularização’ e ‘3126 - Domicilio 
atendido - Obras de urbanização e infraestrutura’. 

233 ‘0629 - número de unidades habitacionais contratadas / produzidas - faixas de renda 1 a 3’ e ‘0630 
- número de favelas beneficiadas por obras de urbanização e infraestrutura’ 

234 https://prefeitura.rio/categoria/meioambiente 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento 
2 de 4 programas (50%) com empenho acima de 70% do orçamento 

final

 Metas Físicas 1 das 5 metas físicas (20%) atingiu de 70% a 130% do planejado

 Indicadores 2 dos 3 indicadores (67%) atingiram a meta em 2021.
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 a reabertura de seis parques urbanos pela FPJ, com mutirão de limpeza e 

revitalização; 

 a retomada do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU Rio), que estava 

parado por mais de cinco anos; 

 a conclusão do mapa arbóreo da cidade, em parceria com o IPP e a Comlurb; 

 a assinatura da ‘Declaração de Desinvestimento de Combustíveis Fósseis, 

Investindo em um Futuro Sustentável’. Com esse documento a cidade 

reforça seu compromisso de aumentar os investimentos em soluções 

climáticas baseadas na economia verde; 

 o desfazimento de megacondomínio ilegal em Campo Grande, fechamento 

de estacionamento irregular  na Praia da Macumba, fechamento de estação 

de transbordo de lixo com operação clandestina na Penha, demolição de 

construções ilegais no Cantagalo, Ipanema, Botafogo, Rocinha e outros 

bairros da cidade; 

 a inauguração do Parque Municipal Nise da Silveira, em Engenho de 

Dentro, representando uma nova área verde contra o calor da região; 

 a atualização dos parâmetros para proteção de espécies ameaçadas da 

fauna e da flora. A medida, estabelecida em decreto, acompanha o padrão 

da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em 

inglês) e inclui uma lista atualizada de espécies raras de fauna e flora; 

 o anúncio da realização da Rio+30 Cidades; e 

 o lançamento do PDSAC que tem como objetivo central a construção das 

políticas municipais alinhadas aos ODSs, e assim nortear as ações da PCRJ 

ao longo das diferentes administrações. 

A Constituição, em seu art. 225, apontou que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

Na cidade do Rio de Janeiro, sob a gestão da SMAC, há 28 áreas de proteção ambiental 

e 16 parques naturais municipais, além da gestão compartilhada de dois parques 

naturais estaduais (da Chacrinha e do Grajaú). 
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Reconhecidas como o principal instrumento de conservação da natureza, as 

unidades de conservação (UCs) são espaços territoriais, legalmente instituídas pelo 

poder público, e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, têm objetivos de conservação e limites definidos. 

A criação dessas unidades é de fundamental importância para a preservação dos 

ecossistemas. 

No ano de 2021, esta Corte realizou fiscalização235 que teve como objetivo avaliar a 

governança236 das políticas públicas para as UCs do município, buscando, além de 

avaliar se as ações e atividades adotadas na gestão cumpriam as normas que regem 

o tema objeto da auditoria, conhecer a situação em que se encontravam as áreas de 

proteção ambiental e os parques naturais municipais previamente selecionados pela 

sua representatividade em atendimento a critérios predefinidos. Os principais 

achados foram detalhados em subitem específico do presente relatório. 

 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira dos programas abarcados pela função gestão ambiental ao longo dos 

quatro anos do PPA vigente. 

 

A função gestão ambiental apresentou relativa estabilidade entre 2018 e 2020, sendo 

que 2021 teve redução orçamentária de 34,1%, comparando com o exercício de 2020. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho dos programas englobados pela função gestão 

                                                        

235 Processo TCMRJ n.º 40/100286/2021. 

236 Governança, por sua vez, deve ser entendida como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia 
e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução das 
políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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ambiental. Os comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas 

inseridas no Apêndice. 

 

Dos 12 programas no PPA 2018-2021, somente quatro deles atingiram um nível 

satisfatório (acima de 70%) de execução orçamentária no ano de 2021: ‘0071 - 

Conserva Rio’; ‘0385 - Gestão administrativa - Rio verde, limpo e saudável’; ‘0536 - 

Rio + Verde’; e ‘0051 - Gestão sustentável dos resíduos sólidos’. 

Em relação às 12 metas físicas para 2021, quatro se destacaram por terem alcançado 

um percentual de atingimento igual ou acima de 100% no ano de 2021: 

 ‘4981 - Praça requalificada/recuperada’, com 211,1% (38 de 18 previsto);  

 ‘1530 - Boletim de qualidade do ar divulgado’, com 106,0% (2.562 de 2.425 

previstos);  

 ‘4114 - Boletim de qualidade de água divulgado’, com 102,0% (244 de 240 

previstos); e  

 ‘4732 - Sistema ciclo viário implantado’, com 100% (um de um previsto).  

Por outro lado, chama atenção o fato de cinco metas não terem tido execução física 

nesse período. Sobre a meta ‘4836 - Plano de ação municipal sobre mudanças 

climáticas desenvolvido’, por exemplo, ainda que a mesma esteja com valor zerado 

na execução, o PDSAC foi apresentado em 2021 por meio de uma publicação 

específica da PCRJ. 

Esse fato demonstra fragilidade na alimentação das informações do PPA com dados 

que, efetivamente, demonstrem sua execução pelo setor responsável. Isto reforça, 

mais uma vez, a necessidade de um acompanhamento e revisão do Plano Plurianual 

mais efetivo, cobrando que os órgãos procurem fornecer as informações mais 

fidedignas possíveis de modo que o programa reflita, efetivamente, o planejamento 

e a execução do Executivo. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento 
4 de 12 programas (33%) com empenho acima de 70% do orçamento 

final

 Metas Físicas 5 das 12 metas físicas (42%) atingiram de 70% a 130% do planejado

 Indicadores 1 dos 4 indicadores (25%) atingiu a meta em 2021.
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Com relação aos quatro indicadores criados para avaliar a performance da função 

gestão ambiental, somente o ‘0596 - Extensão de margens de corpos hídricos 

mantidas’ atingiu e superou o desejado, alcançando 93,05 km (33% acima do 

idealizado, que era de 70 km). Outros dois237, apesar de não terem atingido o objetivo 

pactuado no PPA, alcançaram valores bem próximos aos almejados. O indicador 

‘0628 - Taxa de praças degradadas’ manteve seu resultado em 19,7% nos quatro 

anos do PPA, embora a meta fosse alcançar 0%. 

Constatou-se, na fiscalização 238  realizada em 2021, que o cuidado com áreas 

protegidas não foi refletido no PPA, apesar de o município do Rio de Janeiro possuir 

um total de 34.649 hectares (ha) do bioma Mata Atlântica, correspondendo a 

33,9%239 do seu território, e especificadamente 3.144 ha serem de UCs integralmente 

sob tutela do município. Não há metas ou objetivos específicos para as UCs nas leis 

orçamentárias, em especial no PPA, evidenciando ausência de planejamento nas 

ações voltadas à implementação e manutenção destas áreas naturais. Também não 

houve desdobramentos por unidades de conservação no programa finalístico ‘0536 

- Rio+Verde’ (que será detalhado em subitem específico deste relatório), não 

fazendo qualquer menção específica (ação ou produto) às UCs. 

A alocação de recursos orçamentários parece ser realizada sem o devido 

planejamento orçamentário e financeiro, por meio de demandas, sem a previsão de 

projetos de melhoria dos serviços ofertados, como pesquisa, turismo ecológico, 

educação ambiental e recreação junto à natureza e, o mais importante, a preservação 

dos ecossistemas. Além disso, prejudica a efetivação de estruturas obrigatórias do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)240.  

Nesse contexto, foram criados os indicadores ‘Desempenho Verde das Despesas’ e 

‘Impacto da Variação do PIB Municipal na Gestão Ambiental’. O objetivo era avaliar 

o desempenho da gestão das políticas de cunho ambiental de uma forma mais 

objetiva, possibilitando, a partir de seu acompanhamento ao longo dos exercícios 

financeiros, a geração de informações que facilitem uma melhor visão dos gastos e 

dos esforços depreendidos pelo Poder Executivo na gestão ambiental da cidade.  

                                                        

237 ‘0595 – Conexões de rotas ciclo viárias com os sistemas de transporte de alta capacidade’ e ‘0656 - 
Número de mudas plantadas - Espécies secundarias’.  

238 Processo TCMRJ n.º 040/100286/2021. Relatório de auditoria operacional 2021 realizada na SMAC.  

239 PDS- Plano de Desenvolvimento Sustentável. 

240 Conforme a Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho de 2020. 
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Sendo assim, esses indicadores podem e devem ser utilizados como fonte de 

informações para acompanhamento das políticas ambientais implementadas pelo 

município do Rio de Janeiro por meio de um resultado comparativo. 

 Indicador - Desempenho Verde das Despesas 

O objetivo desse indicador é evidenciar, de maneira mais simplificada, o percentual 

total de despesas direcionadas à área ambiental pelo município em relação ao total 

de gastos ao longo do tempo.  

A metodologia utilizada tomou como base a pesquisa intitulada ‘Evolução dos gastos 

públicos ambientais dos municípios brasileiros: uma análise no período de 2005 a 

2015’241.  

O resultado do indicador foi obtido a partir da seguinte fórmula: 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠

=
Total da despesa empenhada na função ‘18 −  gestão ambiental’

Despesa total empenhada
× 100 

O próximo gráfico apresenta a evolução desse indicador entre 2012 e 2021. 

 
Fonte: SIG da PCRJ. 

                                                        

241 PEREIRA, Paulo Vinícius de Miranda/ NETO, Leonardo Francisco Figueiredo.  Evolução dos gastos 
públicos ambientais dos municípios brasileiros: uma análise no período de 2005 a 2015. Artigo Técnico 
• Eng. Sanit. Ambient. 25 (02) • Mar-Apr 2020. Disponível em 
<https://www.scielo.br/j/esa/a/sjzYmCmrDdfbRKXt8JbRgBG/ 
?lang=pt#:~:text=Os%20gastos%20ambientais%20do%20setor,nesse%20per%C3%ADodo%20(Figu
ra%201)>. Acesso em 11/2/2022. 
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Percebe-se o encolhimento gradual dos recursos relativos aplicados à área de meio 

ambiente no período avaliado. Em 2021, sob efeito do segundo ano de pandemia da 

Covid-19, a redução significativa dos gastos pode ser vista como uma provável 

priorização de gastos na saúde.  

 Indicador - Impacto da Variação do PIB Municipal na Gestão Ambiental 

Esse indicador visa demonstrar o impacto da variação do PIB do município do Rio de 

Janeiro na capacidade financeira da gestão ambiental. O cálculo considerou a 

variação das despesas empenhadas na função de governo ‘18 – gestão ambiental’ em 

dois exercícios (em percentual) e a variação do PIB municipal (em percentual) no 

mesmo período. Os melhores resultados foram aqueles que atingiram os maiores 

valores positivos e, os piores resultados, foram os maiores valores negativos.  

O resultado do indicador foi obtido a partir da seguinte fórmula: 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

= [Variação da participação da função gestão ambiental no PIB municipal (%)

− Variação dos gastos totais do município (%)] 

O próximo gráfico apresenta a evolução desse indicador entre 2012 e 2021. 

 
Fonte: SIG da PCRJ. Tabela histórica completa do PIB (2010-2019) - IBGE242. 

                                                        

242 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/ contas-nacionais/9088-produto-interno-
bruto-dos-municipios.html?t= resultados&c=330455 7 
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O esperado era que o resultado fosse maior ou igual a zero. Nos exercícios em que isto 

não ocorreu, em 2013 e de 2015 a 2021, significa que a variação do PIB municipal243 

foi maior do que o esforço ambiental medido pela variação da participação da função 

‘18 - Gestão Ambiental’ nos gastos totais do município. Ou seja, riquezas advindas 

do crescimento do PIB não foram direcionadas para o setor ambiental do município 

ou que as despesas ambientais no período tiveram uma redução ainda maior que a 

variação do PIB (ano 2019).  

O único resultado positivo, segundo histórico acima, foi em 2014 (em relação a 2013), 

quando o PIB variou positivamente 5,62% e as despesas direcionadas à ‘função 18’ 

(em relação aos gastos totais) cresceram 20,99% (quando passou de 0,50% para 

0,61%). O pior resultado foi o de 2013 (em relação a 2012), quando o PIB municipal 

cresceu 12,28% e as despesas reduziram 25,28% (saindo de 0,67% para 0,50%). A 

próxima tabela apresenta o detalhamento dessas informações para o período 

analisado. 

Ano 

Variação da Participação da 

Função ‘18 - Gestão Ambiental’ 

nos gastos totais do Município 

(%) 

Variação do PIB 

Municipal (%)244 

Impacto da variação 

do PIB na Gestão 

Ambiental 

Resultado  

2012 - - - - 

2013 -25,28% 12,28% -37,56 Ruim 

2014 20,99% 5,62% 15,38 Bom 

2015 -25,38% 6,63% -32,01 Ruim 

2016 -0,24% 2,58% -2,82 Ruim 

2017 -19,65% 2,81% -22,46 Ruim 

2018 -2,87% 7,62% -10,49 Ruim 

2019 -6,55% -2,32% -4,23 Ruim 

2020 -6,35% 3,00% -9,35 Ruim 

2021 -29,60% 4,10% -33,70 Ruim 

Fonte: SIG da PCRJ. Tabela histórica completa do PIB (2010-2019) - IBGE245. 

 

                                                        

243  Em geral, o PIB municipal teve variação positiva durante o período analisado, exceto em 2019, 
quando a variação foi negativa em 2,32%. 

244 O PIB dos estados e municípios é divulgado pelo IBGE, com frequência anual e com uma defasagem 
de dois anos. 

245 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/ contas-nacionais/9088-produto-interno-
bruto-dos-municipios.html?t= resultados&c=330455 7 
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5.3 Principais Programas Finalísticos   

O PPA da cidade do Rio de Janeiro para o quadriênio 2018-2021246 definiu programa e 

ação da seguinte forma: 

 programa: “instrumento de organização da ação governamental visando à 

concretização dos objetivos pretendidos, mensurados, sempre que 

oportuno, por indicadores, conforme estabelecido no Plano Plurianual”; e 

 ação: “instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo 

de um programa, podendo ser orçamentária e não orçamentária (...)”. 

Assim, dentro das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) as políticas públicas estão 

materializadas nos programas de governo e em suas respectivas ações (que integram 

os programas). Com base nessas definições, na materialidade orçamentária e no 

interesse social, foram selecionados 22 programas finalísticos mais relevantes para 

o exame do desempenho em 2021. 

Tendo em vista que programas finalísticos são aqueles que resultam na prestação de 

serviços ou disponibilização de bens em benefício direto à sociedade, não foram 

considerados os programas de gestão administrativa, que inclui despesas com 

pessoal e correlatas.  

O próximo gráfico apresenta a lista dos programas considerados relevantes, 

classificados segundo o valor empenhado em 2021, que serão analisados nos subitens 

na sequência deste relatório. 

                                                        

246 Lei n.º 6.317, de 16 de janeiro de 2018. 
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Fonte: Excel Addin: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da PCRJ. 

De forma similar à análise do desempenho das funções de governo, para avaliar o 

desempenho dos programas foram considerados três componentes:  

 execução orçamentária: exame do nível de execução orçamentária 

(empenho sobre orçamento final) do programa acima de 70% - percentual 

esse considerado como mínimo satisfatório; 

 nível de atingimento das metas físicas: exame da quantidade dos produtos 

(e respectivas metas físicas) contidos nas ações de determinado programa 

que alcançaram de 70% a 130% do planejado - faixa considerada como 

satisfatória; e 

 nível de atingimento dos indicadores: exame da quantidade dos 

indicadores associados aos programas que atingiram ou superaram 100% 

da meta. 

O desempenho de cada componente foi considerado atendido caso tenha obtido 

percentual acima de 70%. A explicação detalhada da escolha da metodologia e dos 

percentuais constam nos itens considerações iniciais e funções de governo 

finalísticas do presente relatório.   

Exame pormenorizado a respeito de cada programa será apresentado nos próximos 

subitens. Importante chamar atenção para o fato de que muitos comentários poderão 

ser comprovados nas tabelas inseridas no Apêndice. Essas tabelas contêm o 

detalhamento da execução orçamentária e do nível de atingimento das metas físicas 

e indicadores de todos os programas. 
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Esse programa tinha como objetivo garantir os insumos adequados à rede hospitalar, 

custear os investimentos em infraestrutura e as ações relacionadas ao acesso da 

população aos serviços de saúde hospitalar, além de investir na qualificação do 

atendimento das unidades, organizando e ampliando a oferta dos serviços prestados. 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0306 - Atenção hospitalar’ ao longo dos quatro anos do 

PPA vigente. 

 

Observou-se que, tanto o orçamento final quanto o empenho, tiveram aumento 

considerável em 2020 e 2021, quando comparados aos dois anos anteriores. Esse 

aumento esteve relacionado aos esforços para tratamento dos pacientes com Covid-

19 nos dois anos da pandemia. Apesar disso, constatou-se que o percentual da 

execução orçamentária em 2021 foi o menor dos três anos anteriores, atingindo 76%. 

Em valores absolutos, o empenho em 2021 foi 10% menor que em 2020 (- R$ 199,54 

milhões). 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0306 - Atenção hospitalar’. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

Observações: 

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.
3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

1.586

1.189

1.400

1.860

1.394 
1.502 

2.293 2.321 

1.201 
1.432 

1.974 
1.774 

1.048 
1.212 

1.557 
1.645 

980 995 

1.537 
1.420 

2018 2019 2020 2021

Orçamento Inicial Orçamento Final Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Valores em 
milhões

86% 95% 86% 76%

% de Execução Orçamentária

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 345ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       346 

 

 

Em que pese a execução de 76% do orçamento final, apenas 17% das metas físicas 

atingiram um nível satisfatório (entre 70% e 130%). Vale destacar, que a média de 

atingimento das metas ficou em torno de 35% do total previsto, valor ainda muito 

aquém do almejado. 

Quanto aos dois indicadores do programa247, nenhum deles atingiu os resultados 

esperados. Além disso, o desempenho em 2021 foi pior do que em 2020.  

Duas ações que chamaram atenção nesse programa foram:  

 ‘1884 – Renovação do parque tecnológico de unidades hospitalares’: em 

2021, tanto o orçamento final quanto o empenho foram 94,4% inferiores a 

2020. Além disso, verificou-se que, apesar de a execução orçamentária ter 

sido de 95%, os dois produtos248 relacionados a esta ação alcançaram 0% e 

59% das respectivas metas físicas em 2021; e 

 ‘2011 – Cegonha carioca’: a meta física do produto249 ‘4354 – Gestante 

atendida no programa cegonha carioca’ atingiu apenas 7% em 2020 e a 

retomada da ação em 2021 foi parcial, atingindo 48%. Nos anos anteriores 

o resultado foi de 112% (2018) e 89% (2019). Esta ação envolve, dentre 

outras atividades, o deslocamento da gestante para a maternidade com o 

objetivo de manter a qualificação do acolhimento e a classificação de risco, 

garantindo a vinculação das gestantes com a maternidade. As medidas de 

                                                        

247 ‘0525 - Taxa de gestantes que tiveram seu bebe na sua maternidade de referência da rede municipal’ 
e ‘0526 - Giro médio mensal de leitos’. 

248 ‘3063 - Mobiliário adquirido para unidades hospitalares’ e ‘3064 - Equipamento adquirido para 
unidades hospitalares’. 

249 O outro produto da ação ‘2011 – Cegonha Carioca’, o ‘4353 - Leito qualificado de cuidado a gestante 
e ao bebê mantido’, atingiu 100% da meta física nos quatro anos analisados. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 76% do orçamento final

 Metas Físicas 

1 das 6 metas físicas (17%) atingiu de 70% a 130% do planejado. A média 

do nível de atingimento das metas físicas foi de 35% em relação ao 

planejado.

 Indicadores 

0 dos 2 indicadores (0%) atingiu 100% da meta em 2021. A média do 

nível de atingimento dos indicadores foi de 73% em relação ao 

planejado.
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distanciamento social, principalmente no primeiro ano de pandemia, 

podem ter contribuído para o baixo resultado dessa meta. 

 

De acordo com o PPA 2018-2021, o objetivo desse programa complementar era 

ampliar a capacidade de atendimento à população na idade escolar, mantendo 

atualizada a infraestrutura física, organizacional e tecnológica adequada a um 

ensino de qualidade. 

Em termos de materialidade, o programa ‘0315 – Modernização da gestão e melhoria 

da infraestrutura na educação’ foi o segundo maior da função educação, 

representando cerca de 17,6% do orçamento previsto para esta função em 2021. Ficou 

atrás apenas do programa ‘0381 – Gestão administrativa – Capital humano na 

formação do carioca’ (77,3% do orçamento da educação). 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0315 - Modernização da gestão e melhoria da 

infraestrutura na educação’ ao longo dos quatro anos do PPA vigente. 

 

Analisando o quadriênio de 2018 a 2021, o presente programa recebeu, no ano de 

2021, um aumento considerável tanto do montante previsto no orçamento, quanto 

dos valores efetivamente empenhados, liquidados e pagos. O incremento no 

orçamento final foi de 64,6% (passando de R$ 865,5 milhões, em 2020, para R$ 1,4 

bilhão, em 2021) e do valor empenhado foi de 124,3% (passando de R$ 585,9 milhões, 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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em 2020, para R$ 1,3 bilhão, em 2021). No entanto, cabe ressaltar que em 2021 apenas 

57,2% de todo o valor empenhado foi efetivamente pago. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0315 - Modernização da gestão e 

melhoria da infraestrutura na educação’. Os comentários detalhados poderão ser 

comprovados nas tabelas inseridas no Apêndice. 

 

Alinhado com o que foi verificado de forma geral no programa, apurou-se que todas 

as ações de maior relevância tiveram os valores previstos e empenhados majorados 

em comparação ao ano de 2020. Destacaram-se: 

 Ação ‘2213 – Aquisição de material didático’: crescimento de 282,2% do 

valor previsto e 334,5% do valor empenhado; e 

 Ação ‘2181 – Descentralização da gestão participativa’: crescimento de 

558,2% do valor previsto e 1.484,2% do valor empenhado. 

Essa última ação se refere à descentralização dos recursos financeiros diretamente 

para que as escolas, em caso de alguma necessidade, atuem por meio do Sistema 

Descentralizado de Suprimentos de Fundos a fim de evitar paralisação do serviço. 

Quanto às metas físicas, apenas três das dez alcançaram a faixa satisfatória (entre 

70% e 130%) no ano de 2021. Quatro tiveram execução física de 0%, sendo que três 

estão relacionadas às emendas legislativas250.  

Chama atenção a ação ‘2136 - Merenda escolar’ que teve valor empenhado, no ano 

de 2021, 67,7% maior que o valor empenhado em 2019 (antes da pandemia). No 

entanto, a execução física do produto desta ação, ‘0328 – Refeição servida’, foi de 

                                                        

250 ‘7388 - Estrutura readequada - EL 155/21’; ‘7389 – Estrutura readequada – EL 156/21’; e ‘7387 - 
Unidade escolar com aparelhos de ar-condicionado limpos e mantidos – EL 154/21’. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 92% do orçamento final

 Metas Físicas 

3 das 10 metas físicas (30%) atingiram de 70% a 130% do planejado. A 

média do nível de atingimento das metas físicas foi de 47% em relação 

ao planejado.

 Indicadores - Dado indisponível
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apenas 69,6 milhões de refeições, em 2021, e de 222,9 milhões, em 2019. Ou seja, o 

número de refeições servidas em 2021 foi 68,8% menor que o número de 2019, 

embora a execução orçamentária tenha sido 67,7% maior. 

Apesar de o presente programa ser o segundo maior do orçamento da educação, 

possui apenas um indicador: ‘0577 – Taxa de unidades escolares com infraestrutura 

adequada’. Mesmo com apenas um indicador, nos anos de 2020 e 2021 não houve 

mensuração dessa taxa, algo que contrasta com a relevância que esse programa 

ocupa no orçamento. 

 

O objetivo desse programa era manter e aprimorar a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), observando sua carteira de serviços e o funcionamento com qualidade. Dentre 

as principais ações previstas para o alcance do objetivo destacaram-se: focar nos 

bairros com Índice de Desenvolvimento Social (IDS) menor que 0,55; e aumentar a 

cobertura da ESF para 100% nesses bairros. 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0330 - Atenção primária à saúde’ ao longo dos quatro anos 

do PPA vigente. 

 

Da análise do gráfico anterior constatou-se que houve redução do orçamento final 

de 22,6%, entre 2018 e 2020, e crescimento de 13,9% em 2021 (comparando com 

2020). Apesar desse aumento em 2021, ainda ficou aquém daquele previsto em 2018. 

Quanto à execução orçamentária, o maior percentual foi atingido em 2019 (98%), 

com uma tendência de queda nos dois anos seguintes, chegando a 92% em 2021. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0330 - Atenção primária à saúde’. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

 

A execução orçamentária ficou acima da média do nível de atingimento das metas 

físicas em relação ao planejado (92% contra 64%), indicando problemas de 

eficiência. Nesse programa, três ações chamaram atenção por terem atingido 

percentuais de execução orçamentária muito acima dos resultados das metas físicas, 

em 2021: 

 a ação ‘1885 – Renovação do parque tecnológico em unidades de atenção 

primária’ empenhou 66% do orçamento final, mas executou 0% das metas 

físicas; 

 os produtos ‘4637 – Ação de promoção de saúde e de direitos sociais’ e 

‘4638 – Jovem / Adolescente inscrito no curso de formação – RAP da 

saúde’, da ação ‘2218 – Ações estratégicas de promoção da saúde e redução 

de iniquidades’, atingiram 3% e 0% das metas físicas, respectivamente. No 

entanto, a proporção do valor empenhado em relação ao orçamento final 

foi de 100% para a referida ação; e 

 os produtos ‘4007 – Medicamento fitoterápico distribuído’ e ‘4272 - 

Unidade farmacêutica distribuída a população’, da ação ‘2849 – 

Assistência farmacêutica’, executaram 0% e 70% das metas físicas, 

respectivamente. Contudo, a ação empenhou 92% do orçamento final. 

Em relação aos cinco indicadores, o único que atingiu (e superou) a meta foi o ‘0650 

– Taxa de internações sensíveis à atenção primária’ (148%). Dos demais indicadores, 

os resultados mais relevantes foram identificados no ‘0333 – Taxa de cobertura do 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 92% do orçamento final

 Metas Físicas 

14 das 25 metas físicas (56%) atingiram de 70% a 130% do planejado. A 

média do nível de atingimento das metas físicas foi de 64% em relação 

ao planejado.

 Indicadores 

1 dos 5 indicadores (20%) atingiu 100% da meta em 2021. A média do 

nível de atingimento dos indicadores foi de 80% em relação ao 

planejado.

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 350ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       351 

 

programa de saúde da família’ (77%) e ‘0649 – Número de óbitos maternos’ (44%). 

Este último demonstrou tendência de crescimento no quadriênio, sendo que o 

sentido desejado era sua redução. 

O número de óbitos maternos em 2020 e 2021 foram, respectivamente, 68% e 114% 

maiores que em 2018, atingindo, em 2021, apenas 44% da meta estabelecida no PPA. 

Segundo publicação no portal da Fiocruz251, as gestantes e puérperas despontaram 

como um grupo de grande preocupação durante a pandemia de Covid-19, com uma 

taxa de letalidade da doença de 7,2%, mais que o dobro da taxa de letalidade do país 

à época da matéria, de 2,8%. Em complemento, o RAG252 de 2020 informou que dos 

83 casos de óbitos maternos em 2020 no município do Rio de Janeiro, 38 foram por 

Covid-19. 

 

O objetivo desse programa era manter e garantir a cidade limpa, melhorar as 

condições sanitário-ambientais e promover a coleta, o tratamento e a destinação 

sustentável do RSU no município do Rio de Janeiro, além de realizar ações de 

fiscalização e ações educativas de redução, reutilização e reciclagem dos RSU. 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0051 - Gestão sustentável dos resíduos sólidos’ ao longo 

dos quatro anos do PPA vigente. 

                                                        

251  ‘Observatório Covid-19 destaca alta mortalidade materna’. Publicado em 07/06/2021 
(https://portal.fiocruz.br/noticia/observatorio-covid-19-destaca-alta-mortalidade-materna). 

252 Relatório Anual de Gestão: Instrumento de gestão, instituído pela Portaria de Consolidação n.º 1/2017 
do Ministério da Saúde, que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução do 
PAS, os quais devem estar em consonância com o planejamento quadrienal indicado no Plano de Saúde 
(PS), visando alcançar os objetivos do SUS. 
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O orçamento final em 2021 apresentou decréscimo de 22,9% em relação ao exercício 

anterior (2020). Esta variação implicou na redução orçamentária das ações ‘4057 – 

Tratamento e destinação final sustentável’ e ‘4126 – Remoção e transporte de 

resíduos sólidos urbanos’, todavia, sem afetar o atingimento das metas físicas destas 

ações.  

O valor empenhado em 2021 teve redução de 14,0% comparando com 2020, ficando 

abaixo dos valores de 2018 a 2020. 

As principais ações desse programa foram:  

 ‘4057 – Tratamento e destinação final sustentável’:  respondeu por 52,7% 

do valor empenhado total em 2021. Tinha como objetivo manter unidades 

de tratamento e destinação final. Incluía a operação do CTR-Rio, o sistema 

de transferência de resíduos entre as Estações de Transferências de 

Resíduos (ETRs) e a destinação final ao CTR-Rio, além da operação, 

manutenção e monitoramento dos Aterros de Gramacho e Gericinó (estes 

dois últimos desativados); 

 ‘4126 – Remoção e transporte de resíduos sólidos urbanos’: responsável 

por 43,1% do valor empenhado em 2021. Tinha como objetivo coletar, 

limpar logradouros e transportar os resíduos gerados no município do Rio 

de Janeiro, bem como promover a redução, a reutilização e a reciclagem. O 

manejo de resíduos domiciliares e públicos (coleta e transferência) foi 

executado por meio da contratação de frota terceirizada, com 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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aproximadamente 255 caminhões compactadores e outros veículos, além 

de equipamentos de apoio, disponibilizados pelos cerca de 18 contratos de 

locação vigentes.  

 Os 13,8 mil garis efetivos da Comlurb foram distribuídos da seguinte 

forma: 

  
 ‘4060 – Limpeza e coleta de resíduos em comunidades carentes’: embora 

com menor materialidade em relação às outras duas ações (3,4% do valor 

empenhado em 2021), tratava-se de ação de relevância social, pois era 

responsável pela limpeza e coleta dos resíduos em comunidades de baixa 

renda. Esses serviços são realizados por trabalhadores comunitários 

locais, em cerca de 186 comunidades, mediante a celebração de 28 

contratos com associações de moradores. 

Ressalte-se que esse programa tem prevalência orçamentária na função 

saneamento, mas compartilha recursos (com menor materialidade) com as funções 

urbanismo e gestão ambiental. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0051 - Gestão sustentável dos resíduos 

sólidos’. Os comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas 

no Apêndice. 

 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 99% do orçamento final

 Metas Físicas 

6 das 8 metas físicas (75%) atingiram de 70% a 130% do planejado. A 

média do nível de atingimento das metas físicas foi de 100% em relação 

ao planejado.

 Indicadores 
0 de 1 indicador (0%) atingiu 100% da meta em 2021. O nível de 

atingimento do indicador foi de 88% em relação ao planejado.

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 353ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       354 

 

O percentual de 99% do nível de execução orçamentária atingido no exercício de 2021 

alcançou os mesmos níveis realizados em 2018 e 2019. O percentual obtido denota 

um comprometimento da Comlurb no alcance de alto grau de execução do orçamento 

disponível para o programa. 

Muito embora a queda do orçamento tenha sido da ordem de 22,9%, em relação ao 

ano anterior, observou-se alto índice de atingimento das metas físicas do programa, 

com exceção do produto ‘4503 – Planejamento, obra, instalação, reforma realizada’, 

relacionada à ação ‘3104 - Obras e instalações’, que não foi executado.  

Cabe destacar que o produto ‘4146 - Resíduo solido urbano seletivo 

coletado’ alcançou 100% em 2021, contudo, verificou-se redução da meta física: de 

24.024 toneladas, em 2020, para 19.008, em 2021 (- 20,9%). 

Apesar de o produto ‘4403 – Aterro mantido – CTR Gericinó’ ter alcançado 200% da 

meta prevista, verificaram-se inconsistências entre os valores previstos e 

executados: a execução real (de 2 aterros) não condiz com a previsão (de 1 aterro) 

devido à existência de apenas um Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

(CTR) - Gericinó. 

O único indicador ‘0504 - Quantidade de recebimento de resíduos sólidos urbanos’ 

atingiu 88% da meta prevista em 2021 (valor alcançado foi de 8.206 toneladas sendo 

que o resultado esperado era de 9.370). Contudo, esse indicador deveria ser 

reavaliado, considerando diversos aspectos, tais como: 

 redução de cerca de 8% do quantitativo de resíduos recebido, no período 

de 2018/2021; 

 meta MM7 do PE 2021-2024, que prevê a redução em 11 % do peso de 

resíduos enviados para o aterro e o alcance de 9% de recuperação da 

parcela reciclável do lixo domiciliar, até 2024; e 

 tema ‘Mudanças Climáticas e Resiliência’ do PDSAC: Aspiração - 

MCR1/Resíduos Sólidos, Estratégia 1 - Consumo Consciente e Estratégia 2 

- Valorização dos Resíduos. 

De forma a refletir a realidade da execução do programa e o atingimento dos seus 

objetivos, entende-se que deve ser considerado não apenas o crescimento 

populacional que acarreta maior geração de resíduos, mas também as estratégias 
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governamentais que visam a não geração, redução, reutilização, reciclagem e 

valorização de resíduos. 

Outro tópico importante sobre esse programa é a coleta seletiva, que é definida como 

a coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados segundo a sua 

constituição ou composição253. De acordo com a PNRS254, a implantação da coleta 

seletiva é obrigação dos municípios e as metas referentes à coleta seletiva fazem 

parte do conteúdo mínimo que deve constar nos planos de gestão integrada de 

resíduos sólidos dos municípios. No âmbito municipal, esse tema é abordado nos 

itens 4.3 e 4.7 do PMGIRS255. 

Nesse mesmo sentido, a ATRICON256 tem orientado os Tribunais de Contas do Brasil 

a avaliar a existência da coleta seletiva, bem como a implantação e operação de 

triagem dos recicláveis. Por isso, foi apurada a efetividade da coleta seletiva na cidade 

do Rio de Janeiro, proporcionalmente à coleta domiciliar, por meio de um indicador 

de aproveitamento da coleta seletiva. Esse indicador tem a seguinte formulação. 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟257 
× 100 

Os resultados obtidos foram resumidos no gráfico a seguir. 

                                                        
253 Inciso V do art. 3º da Lei Federal n.º 12.305/2010. 

254 Artigo 36, inciso II da Lei Federal n.º 12.305/2010. 

255 Instituído pelo Decreto n.º 42.605, de 25/11/2016 (em processo de atualização). 

256 Diretrizes de Controle Externo n.º 3.216/2018, aprovadas na Resolução Atricon n.º 07/2018. 

257  Resíduos domiciliares ou domésticos são aqueles gerados nas atividades diárias em casas, 
apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais. 
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Fonte: Dados do Relatório anual da Coleta Seletiva / DSU - COMLURB 

No período entre 2012 e 2016, verificou-se que o volume de resíduo seletivo coletado, 

em relação ao total da coleta domiciliar realizada, apresentou crescimento gradativo, 

atingindo 1,26% em 2016. A partir de 2017, esse percentual reduziu, com pequenas 

oscilações, mantendo a média de 1,05% ao ano.  

Cabe também ressaltar que, no PDSAC, foi prevista a meta MCR1.1 visando aumentar 

para 35% a reciclagem de resíduos secos258. Uma das ações estruturantes dessa meta 

é ampliar a coleta seletiva para todos os bairros da cidade, seja por meio de coleta 

porta a porta e/ou pontos de entrega voluntária, e instituir a coleta seletiva em todos 

os equipamentos municipais (educação, cultura, esportes, saúde) até 2029. 

Os dados apresentados no gráfico demonstram que os índices obtidos estão longe de 

alcançarem as metas estabelecidas. Para tal, seria necessário, por meio de uma 

governança bem modelada, planejar e executar ações integradas que promovam o 

consumo sustentável, a reciclagem, a compostagem de resíduos orgânicos, o 

empreendedorismo na valorização dos resíduos. 

 

Esse programa tinha como objetivos: reestruturar a gestão dos equipamentos que 

faziam o atendimento emergencial às pessoas, especificamente as UPAs e os 

hospitais de emergência da cidade; aumentar a oferta de leitos clínicos, cirúrgicos e 

                                                        

258 Tais como vidro, papel, plástico e metal. 
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complementares da rede hospitalar da cidade; e ampliar a cobertura do Programa de 

Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI). 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0331 - Governança hospitalar e urgência e emergência’ ao 

longo dos quatro anos do PPA vigente. 

 

O orçamento e o valor empenhado de 2021 subiram aproximadamente 12% em 

relação ao ano anterior, mantendo o mesmo percentual de execução orçamentária 

nesses dois anos. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0331 - Governança hospitalar e urgência 

e emergência’. Os comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas 

inseridas no Apêndice. 

 

Mais uma vez ficou evidenciado o desequilíbrio entre o planejamento e o realizado 

pela SMS. Enquanto a execução orçamentária do programa foi de 92% do orçamento 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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Orçamento Inicial Orçamento Final Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

96%
98%

92% 92%

% de Execução Orçamentária

Valores
em 
milhões

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 92% do orçamento final

 Metas Físicas 

3 das 6 metas físicas (50%) atingiram de 70% a 130% do planejado. A 

média do nível de atingimento das metas físicas foi de 48% em relação 

ao planejado.

 Indicadores 
1 de 1 indicador (100%) atingiu 100% da meta em 2021. O nível de 

atingimento do indicador foi de 107% em relação ao planejado.
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final, a média do nível de atingimento das metas físicas foi de 48%. Ademais, 

verificou-se que três ações259 relacionadas ao programa, praticamente não tinham 

previsão orçamentária para execução em 2021, apesar de possuírem metas 

previamente estabelecidas. 

Na ação ‘2851 – Qualificação do atendimento nas emergências da rede municipal’ 

houve redução de 45,3% no orçamento e de 50,4% no valor empenhado, comparando 

2021 com 2020. Desde 2018 os valores orçados e empenhados decresceram. Em 2021, 

o orçamento final e o empenho, respectivamente, foram 57,7% e 67,2% menores em 

relação a 2018. Apesar disso, o produto relacionado a essa ação, ‘4260 - Leito de 

terapia intensiva / enfermaria de retaguarda para a RUE qualificado / mantido’, 

atingiu nível considerado satisfatório de 93%. 

O único indicador dessa meta, ‘0532 - Tempo médio de espera da classificação de 

risco e atendimento médico nas UPA E CER’, alcançou a meta em 2021 e conseguiu 

reduzir o tempo de espera em 1 minuto, comparando 2021 e 2020. 

 

O objetivo geral desse programa era assegurar o padrão de excelência para o ensino 

público na cidade do Rio de Janeiro, a fim de que o aluno concluísse o ensino 

fundamental com um projeto de vida para o futuro. Em termos orçamentários foi o 

terceiro programa com maior materialidade dentro da função educação, com 4,86% 

do orçamento da educação em 2021. 

A maior parte dos recursos desse programa (87,9% do valor empenhado em 2021) 

ficaram apenas em duas ações: ‘2133 - Manutenção e revitalização da educação 

infantil’ (71,7%) e ‘2307 - Manutenção e revitalização do ensino fundamental’ 

(16,2%). 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0316 - Melhoria da qualidade da educação carioca’ ao 

longo dos quatro anos do PPA vigente. 

                                                        

259 ‘1114 - Implantação de prontuário eletrônico na rede hospitalar’, ‘1517 - Implantação de centro de 
emergência regional’ e ‘1701 - Construção, ampliação e reforma em emergências’. 
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De 2018 para 2021, o valor do orçamento final para esse programa reduziu 18,5% e o 

valor empenhado 6,7%. No entanto, o percentual de execução orçamentária que era 

de 83%, em 2018, foi para 95%, em 2021.  

Comparando 2021 e 2020, o incremento no orçamento final desse programa foi de 

2,1% e no valor empenhado foi de 9,8%. Ademais, a execução orçamentária de 2021 

(95%) ficou acima do patamar de 2020 (88%). 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0316 - Melhoria da qualidade da 

educação carioca’. Os comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas 

inseridas no Apêndice. 

 

Analisando as variações do valor empenhado entre 2021 e 2020, destacaram-se as 

seguintes ações: 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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83%
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% de Execução Orçamentária

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 95% do orçamento final

 Metas Físicas 

7 das 11 metas físicas (64%) atingiram de 70% a 130% do planejado. A 

média do nível de atingimento das metas físicas foi de 82% em relação 

ao planejado.

 Indicadores 
0 dos 2 indicadores (0%) atingiu 100% da meta em 2021. A média do 

nível de atingimento dos indicadores foi de 6% em relação ao planejado.
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 a ação de maior relevância desse programa, ‘2133 – Manutenção e 

revitalização da Educação Infantil’, teve um aumento de 6,7% em relação 

ao valor empenhado. Tal ação engloba parcerias com organizações da 

sociedade civil para oferta de vagas em creches – ‘creches fomentadas’; 

 ações com aumento acima de 100%: ‘2307 – Manutenção e revitalização 

do Ensino Fundamental’ (crescimento de 112,8% do valor empenhado) e 

‘2511 – Ação preventiva orientada para segurança’ (crescimento de 175,3% 

do valor empenhado); e 

 ações com redução acima de 18%: ‘2030 - Atendimento escolar 

especializado - Educação especial na educação básica’ (diminuição de 

18,6% do valor empenhado) e ‘2222 - Programa de estágio da Secretaria 

Municipal de Educação – SME’ (diminuição de 22,2% do valor 

empenhado).  

O presente programa apresentou 64% de suas metas na faixa satisfatória de 

atingimento (sete metas em 11), sendo que duas metas não chegaram nem a ser 

executadas: produto ‘4906 - Evento de formação continuada realizado’, relativo à 

ação ‘2225 - Formação continuada de professores’; e o produto ‘7386 - Ativ. 

pedagógica realizada- Respeito a diversidade e desconstrução do preconceito-EL 

116/21’, relativo à ação ‘2514 - Programa de atendimento a jovens e adultos no Ensino 

Fundamental’. 

Havia dois indicadores ligados a esse programa: ‘0578 – Número de escolas com 

IDEB abaixo de 3,6 nos Anos Finais’; e ‘0579 – Número de escolas com IDEB abaixo 

de 4,0 nos Anos Iniciais’. Apesar da importância do IDEB para a avaliação da 

educação no Rio de Janeiro, utilizá-lo como a única métrica para os indicadores do 

presente programa se mostra frágil. Isso porque a prova realizada para mensurar o 

IDEB é bianual, enquanto a avaliação de atingimento desses indicadores é anual. 

Além disso, devido à pandemia, o governo adiou os resultados do IDEB realizado em 

2021. Desta forma, o atingimento das metas desses indicadores está atrelado à prova 

realizada em 2019, impossibilitando a PCRJ de obter melhorias neste último ano. 

Ademais, cabe apontar que, apesar dos indicadores citarem como referência o 

número de escolas com IDEB abaixo de 3,6 nos anos finais (indicador ‘0578’) e 4,0 

nos anos iniciais (indicador ‘0579’), esses valores são bem inferiores às metas 

projetadas para o município do Rio de Janeiro, referente ao IDEB realizado em 2019. 

Estas metas eram de 6,1 para os anos iniciais e 5,5 para os anos finais. 
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O programa estratégico Ilumina Rio tinha por objetivo oferecer à população carioca 

iluminação pública eficiente e de qualidade, promovendo melhor ambiência urbana, 

com sustentabilidade, redução do consumo de energia elétrica e melhor 

gerenciamento do parque de iluminação260. 

A versão original do PPA 261 previa para 2018 a formalização de uma Parceria Público-

Privada (PPP), visando à modernização da iluminação pública da cidade, incluindo 

substituição de luminárias tradicionais por iluminação do tipo LED, mais econômica. 

Entretanto, o Contrato de PPP n.º 70/2020262 só foi firmado em 28 de abril de 2020, 

na Modalidade de Subconcessão Administrativa da Iluminação Pública, entre a 

Companhia Municipal de Energia e Iluminação (RIOLUZ) e a empresa Smart RJ 

Concessionária de Iluminação Pública SPE S.A., tendo o município do Rio de Janeiro 

como Interveniente-Anuente. 

O objeto do contrato, oriundo da concorrência CPL/CO/01/2019, é a subdelegação da 

prestação dos serviços de iluminação pública e de outros serviços, como “SMART 

RIO” (videomonitoramento e pontos de acesso wifi, dentre outros), pelo prazo de 20 

anos, com valor aproximado de R$ 1,4 bilhão. 

O pagamento do contrato de PPP se dará com recursos da Contribuição para Custeio 

dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)263, que é cobrada na conta de luz dos 

usuários residentes no município. Ressalte-se que, anteriormente, a manutenção da 

iluminação pública era realizada pela RIOLUZ com esses recursos da COSIP.  

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0073 - Ilumina Rio’ ao longo dos quatro anos do PPA 

vigente. 

                                                        

260 Decreto Municipal n.º 47.425/2020 (atualização do PPA 2018 – 2021). 

261 Lei n.º 6.317/2018. 

262 Processo TCMRJ n.º 40/101310/2020. 

263 Instituída pela Lei Municipal n.º 5.132, de 17 de dezembro de 2009. 
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O valor orçado para o ano de 2020 apresentou crescimento de 18% em relação a 2019, 

destacando-se que 2020 foi o ano da celebração do contrato de PPP. Já em 2021, 

houve redução de 14% do valor orçado, que se aproximou do valor de 2019.  

Quanto aos valores executados, houve aumento de 8% em 2021 comparado com 

2020, não tendo ocorrido, no entanto, grandes oscilações de valor realizado entre 

2018 e 2021, mesmo após a celebração do contrato. 

Analisando informações sobre a execução orçamentária das ações desse programa, 

observou-se redução gradual do orçamento e dos gastos, entre 2019 e 2021, na ação 

‘2153 - Manutenção da iluminação pública – FEIP’, relativa às despesas da RIOLUZ. 

E, ao mesmo tempo, verificou-se aumento do orçamento e dos empenhos na ação 

‘1147 - Contratação de Parcerias Público-Privadas – Iluminação’. Essas variações 

eram esperadas, tendo em vista a assinatura do contrato de PPP da Iluminação 

Pública em 2020, com a consequente transferência das responsabilidades da RIOLUZ 

para a subconcessionária. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0073 - Ilumina Rio’. Os comentários 

detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no Apêndice. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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Observou-se a elevada execução orçamentária em 2021, de 94%, contra 75% em 

2020. 

A única meta física relativa a esse programa é: ‘4886 - Ponto de iluminação 

reformulado’. Esta meta foi incluída264 no PPA em 2020, prevendo a substituição de 

100.000 luminárias, em 2020, e 100.ooo, em 2021. Importante citar que o contrato de 

PPP estabeleceu como objetivo a substituição de 450.000 luminárias na cidade por 

tecnologia LED. Para o Marco 2 foi estabelecida a substituição de 195.000 luminárias 

até dezembro de 2021265. Tendo em vista que o PPA previu a substituição de 200.000 

luminárias até dezembro de 2021, considerou-se que a meta traçada estava 

compatível com o contrato de PPP. 

Em consulta ao RGA de 2021, foram consideradas instaladas, em 2021, 167.080 

luminárias (das quais 28.256 seriam oriundas de 2020). Ao comparar tal número com 

a meta de 2021 (100.000 luminárias), chegou-se ao percentual de 167% de 

atingimento (acima da faixa satisfatória entre 70% e 130%). Ocorre que, como a meta 

de 2021 não foi revisada para levar em conta as luminárias que não foram instaladas 

em 2020, gerou-se a discrepância de se compararem os dados de 2021 com o previsto 

de 100.000 luminárias para 2021 e não com o acumulado de 200.000 luminárias 

(2020 e 2021), o que geraria um índice mais representativo.  

Ao se comparar o alcançado de 167.080 luminárias instaladas com a meta acumulada 

de 200.000 instalações, chegar-se-ia ao percentual de 83,5% de atingimento da 

meta, dentro do intervalo considerado satisfatório (entre 70% e 130%). E assim, o 

componente do desempenho desse programa relativo à meta física teria sido 

considerado atingido para o ano de 2021. 

                                                        

264 Decreto Municipal n.º 47.425/2020 (atualização do PPA 2018 – 2021). 

265  Segundo o 1º Termo Aditivo ao Contrato. Inicialmente foi prevista a substituição de 90.000 
luminárias até final em abril de 2021, posteriormente alterado para dezembro de 2021. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 94% do orçamento final

 Metas Físicas 

0 de 1 meta física (0%) atingiu de 70% a 130% do planejado. A média do 

nível de atingimento das metas físicas foi de 167% em relação ao 

planejado.

 Indicadores 
0 de 1 indicador (0%) atingiu 100% da meta em 2021. O nível de 

atingimento do indicador foi de 13% em relação ao planejado.
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Quanto ao indicador ‘0340 - Índice de apagamento’, o único desse programa, 

observou-se uma piora desde 2017, quando apresentou índice de 1,21. Em 2020, ano 

de assinatura do contrato de PPP da Iluminação, o índice aumentou para 3,72, e 

piorou ainda mais em 2021, quando atingiu 9,63.  Tais valores mostram que a PPP 

não está sendo eficaz na manutenção do índice de apagamento desejado para a 

cidade.  

Em 2021, foi realizada por esta Corte de Contas fiscalização na modalidade 

acompanhamento266, tendo por objeto a execução do contrato de PPP de iluminação. 

Foi verificada a instalação das luminárias, bem como outros aspectos da execução 

contratual, como pagamentos e atingimento de metas.  

Como achado desse acompanhamento, apurou-se atraso na entrega e na emissão de 

Termo de Aceite para produtos e serviços267 relativos à fase de planejamento, sem a 

devida formalização de novo cronograma para as fases da subconcessão e para os 

respectivos marcos de investimentos.  

Quanto ao não atingimento do índice de apagamento, destaque-se que tal aspecto 

afeta a nota de desempenho da concessionária e consequentemente o valor das 

contraprestações pecuniárias por ela recebidas.  

No Anexo I.8 do contrato da PPP estão previstos indicadores de desempenho que 

repercutem no cálculo da contraprestação pública. Um desses indicadores é o 

Indicador de Disponibilidade de Luz (IDL), cuja finalidade é apurar se as fontes de luz 

de iluminação pública estão efetivamente acesas durante a noite ou apagadas 

durante o dia.  

Observou-se que a nota do indicador IDL foi zero no período de julho a setembro de 

2021, segundo nota do Relatório Trimestral do Verificador Independente 268 . 

Concluiu-se, dessa forma, que a contraprestação pública devida à subconcessionária 

está sofrendo ajustes em função de seu desempenho. Como observado, o não 

                                                        

266 Processo TCMRJ n.º 40/100.829/2021, em fase de tramitação, sem decisão final. 

267 Cadastro de Iluminação Pública Inicial (integral), contendo 100% das fontes de luz da rede municipal 
de iluminação pública; Plano de Modernização e Eficientização parcial, que seria a base para a 
modernização de 10.000 luminárias do Marco 1; Centro de Controle Operacional, contendo as condições 
mínimas para o funcionamento durante a Fase de Operação de Transição; Plano de Operação de 
Transição; e Plano de Execução dos Serviços Complementares. 

268 Item 7.1.1.5 - Cálculo da Nota do Indicador IDL: Considerando os pesos apresentados (...) para o 
trimestre de avaliação é 0,00 (zero). Tendo em vista ainda que o resultado percentual apresentado para 
o subindicador noturno foi menor que 98%, a nota do IDL deve apresentar penalização de 0,10 (...). 
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cumprimento do IDL, nos termos previstos no Termo de Referência, contribuiu para 

que houvesse desconto na contraprestação pública a partir de julho de 2021.  

Não obstante tal desconto, a manutenção do índice de apagamento em níveis acima 

dos previstos em contrato pode representar impactos aos cidadãos cariocas, tendo 

em vista os riscos físicos, sociais e econômicos associados à falta de iluminação em 

vias públicas. 

Ainda vale ressaltar a informação, constante do RGA de 2021, de que “O consumo de 

energia elétrica da iluminação pública em dezembro de 2021 foi de 30.375.041 kWh, 

gerando uma redução de consumo de 20% em comparação com dezembro de 2020 

(37.896.083 kWh), acarretando assim uma economia aos cofres públicos superior a 

R$ 22,4 milhões”. 

 

Esse programa estratégico tinha por objetivo ofertar atenção especializada, por meio 

de apoio, orientação e acompanhamento, a indivíduos e famílias em situação de 

ameaça e violação de direitos, bem como garantir acolhimento e proteção integral a 

indivíduos e famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, com vínculos 

familiares e/ou comunitários rompidos e vivenciando risco social.  

As principais ações do programa foram ‘2028 - Proteção social especial de alta 

complexidade’ e ‘2239 - Proteção social especial de média complexidade’. 

A Proteção Social de Alta Complexidade (PSAC) se refere aos serviços que visam 

garantir proteção integral - moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido 

- para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de 

ameaça, necessitando serem retirados do convívio familiar e/ou comunitário. Esses 

serviços são prestados nas URSs269; nas Casas Vivas270; nos FACOs271; nos abrigos 

privados (para adultos; crianças e adolescentes; e idosos); e nos Centros Provisórios 

                                                        

269  Serviço de Acolhimento Institucional provisório com estrutura para abrigar pessoas ou grupos 
familiares com privacidade. Visa pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, ausência de 
residência ou pessoas em trânsito e sem condições de se sustentarem. Oferecem refeições e pernoite, 
além de programas multidisciplinares com psicólogos, assistentes sociais, dentre outros (Fonte: 
Relatório de Levantamento SMAS 2021). 

270 Projeto que visa atender prioritariamente adolescentes em uso prejudicial de drogas, por meio de 
ações integradas com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. 

271 Trata-se de serviço de acolhimento junto a famílias voluntárias, habilitadas e cadastradas. Medida 
de proteção às crianças e adolescentes até 17 anos e 11 meses em situação de grave vulnerabilidade ou 
violação de direitos, aplicada pela autoridade judicial. 
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de Acolhimento, criados em função do estado de emergência em saúde pública 

decorrente da pandemia ocasionada pela Covid-19. 

A Proteção Social Especial de Média Complexidade inclui atendimento 

socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 

pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos, cujos vínculos familiares e 

comunitários não foram rompidos e que demandam intervenções especializadas. O 

atendimento ocorre nos CREASs, onde há orientação e encaminhamento dos 

cidadãos para os serviços da assistência social ou demais serviços públicos existentes 

no município, bem como orientação jurídica, apoio no acesso à documentação 

pessoal e atendimento especializado à população adulta em situação de rua. 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0513 – Proteção social especial’ ao longo dos quatro anos 

do PPA vigente. 

 

A redução orçamentária de R$ 25 milhões (-13%) do programa, entre 2020 e 2021, 

foi acompanhada por redução ainda mais significativa, de R$ 53 milhões (-28%) no 

valor empenhado. Não obstante, tais valores ainda foram superiores ao patamar dos 

anos de 2018 e 2019. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0513 – Proteção social especial’. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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Pelo quadro anterior, observou-se que foram empenhadas, em 2021, 78% das 

despesas orçadas para o programa. O percentual de execução orçamentária em 2021 

foi menor que em 2020, quando atingiu 95%. 

Quanto às metas físicas, das cinco não atingidas, que estariam fora do intervalo 

considerado satisfatório (entre 70% e 130% do planejado), três 272  apresentaram 

atingimento acima de 130% do planejado.  Sobre a meta ‘4942 - Acolhimento 

realizado - Rede de hotéis de proteção social de alta complexidade’, que alcançou 

213% do planejado, a SMAS disponibilizou, durante a pandemia pela Covid-19, cinco 

Centros Provisórios de Acolhimento (CPAs)273. Ademais, o município esclareceu, no 

RGA de 2021, que “a SMAS assumiu o custo de contratação de vagas de acolhimento 

permanentes na modalidade de albergue, que, em 2020, eram provisórias. Isto 

representou um acréscimo de 478 novas vagas na rede”. 

Destaque-se a natureza similar, nesse programa, entre os objetos medidos pelas 

metas e pelos indicadores, uma vez que ambos se referem a número de atendimentos. 

Como já mencionado, a pandemia pela Covid-19 aumentou a demanda por serviços 

sociais, aumentando assim o número de atendimentos, fazendo com que muitas 

metas tivessem percentual de atingimento acima de 130% (considerado 

satisfatório). 

Nesse contexto, se as três metas com atingimento acima de 130% fossem 

consideradas atendidas e somadas às cinco metas com atingimento entre 70 e 130%, 

chegar-se-ia ao desempenho de oito metas, de um universo de 10, ou seja, 80% das 

                                                        

272 ‘4942 - Acolhimento realizado - Rede de hotéis de proteção social de alta complexidade’ (Ação ‘2028 
– Proteção social especial de alta complexidade’); ‘4165 - Abordagem realizada - Serviço especializado 
em abordagem social’ e ‘4607 - Atendimento prestado - Rede de proteção social especial de média 
complexidade’, ambos da Ação ‘2239 – Proteção social especial de média complexidade’. 

273 http://www.rio.rj.gov.br/documents/91261/ee876300-13fb-4e95-b024-309c6e54c126. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 78% do orçamento final

 Metas Físicas 

5 das 10 metas físicas (50%) atingiram de 70% a 130% do planejado. A 

média do nível de atingimento das metas físicas foi de 131% em relação 

ao planejado.

 Indicadores 

2 dos 2 indicadores (100%) atingiram 100% da meta em 2021. A média 

do nível de atingimento dos indicadores foi de 233% em relação ao 

planejado.
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metas físicas atingidas, em linha com o percentual de 78% de execução orçamentária 

em 2021. 

As duas metas que tiveram percentual de atingimento abaixo de 70% foram:  

 ‘4154 - Usuário beneficiado - Projeto de volta à terra natal’, relativa à ação 

‘2028 - Proteção social especial de alta complexidade’: a meta para 2021 

era de 240 pessoas, tendo sido beneficiadas 65 pessoas (27%); e 

 ‘4958 - Acolhimento realizado - Rede pública de PSAC para crianças e 

adolescentes’, relativa à ação ‘2028 - Proteção social especial de alta 

complexidade’: a meta para 2021 era de 583 acolhimentos, tendo sido 

realizados 268 (46%). 

Analisando o atingimento das metas físicas entre as ações de alta e média 

complexidade desse programa, foi possível constatar que as quatro metas físicas da 

média complexidade tiveram atingimento acima de 70%. Já na alta complexidade, 

apenas quatro, dentre as seis metas físicas, alcançaram acima de 70% do planejado. 

Em relação aos dois indicadores do programa274, além de terem atingido o resultado 

previsto no PPA, tiveram incremento entre 2020 e 2021. O número de atendimentos 

de média complexidade aumentou 19% e os de alta complexidade, 13%. 

Ainda que com despesas reduzidas em relação a 2020, foram realizados mais 

atendimentos de proteção social especial em 2021, quando comparados com o ano 

anterior, possivelmente em consequência da emergência social gerada pela 

pandemia da Covid-19, levando ao máximo aproveitamento dos serviços de 

acolhimento e atendimento da PCRJ. 

 

Esse programa complementar tinha por objetivo manter, conservar e revitalizar a 

infraestrutura dos espaços públicos e logradouros da cidade por meio de 

intervenções realizadas pela Secretaria Municipal de Conservação (SECONSERVA). 

Desta forma, esse programa tinha aderência ao ODS 11 (Cidades e comunidades 

sustentáveis) ao propor, por meio de suas ações, a conservação de vias de trânsito, 

                                                        

274  ‘0612 - Número de atendimentos da proteção social especial de média complexidade’ e ‘0614 - 
Número de atendimentos da proteção social especial de alta complexidade’.  
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praças e logradouros, a manutenção de redes de drenagem e o manejo da arborização 

urbana.  

Os recursos desse programa estavam alocados nas funções urbanismo e na gestão 

ambiental. 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0071 - Conserva Rio’ ao longo dos quatro anos do PPA 

vigente. 

 

No período de 2018 a 2021, apurou-se grande oscilação tanto do orçamento final 

quanto do valor empenhado. Em 2021 foi apurado o menor orçamento do quadriênio, 

representando uma redução de R$ 180 milhões, passando de R$ 314 milhões, em 

2020, para R$ 134 milhões, em 2021 (- 57,3%). 

Vale ressaltar que o orçamento para o exercício de 2021 foi programado no ano de 

2020, primeiro ano de pandemia da Covid-19. Dadas as circunstâncias à época, a 

municipalidade pode ter direcionado esforços orçamentários para áreas prioritárias 

de promoção da saúde pública. Verificou-se que em 2021 o orçamento inicial sofreu 

acréscimo, passando de R$ 107 milhões para R$ 134 milhões.  

A execução do programa atingiu 87,0% do orçamento final para 2021, embora em 

valores absolutos tenha ficado no menor patamar do quadriênio (R$ 117 milhões). 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0071 - Conserva Rio’. Os comentários 

detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no Apêndice. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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Chamou atenção o fato desse programa não possuir indicadores, que são a forma de 

medir os resultados finais (outcomes) de uma política pública, segundo o modelo 

lógico. É como se o programa não estivesse elaborado para alcançar os resultados que 

resolvessem as causas do problema ou necessidade identificada, num encadeamento 

lógico.  

Os produtos associados às duas ações mais relevantes desse programa - ‘2735 - 

Manutenção do sistema de drenagem’ e ‘2778 - Conservação de logradouros’ - estão 

no rol de atividades principais da SECONSERVA. Ao examinar a execução 

orçamentária dessas ações, observou-se que apresentaram nível de execução, em 

2021, de 97,0% e 85,0%, respectivamente.  

Ademais, observou-se que todas as sete metas físicas relacionadas às citadas ações 

alcançaram a faixa satisfatória de atingimento (entre 70,0% e 130,0%), superando o 

cenário observado em 2020. Ademais, cabem os seguintes comentários: 

 a execução real do produto ‘3928 – Rede de drenagem mantida’, abarcada 

pela ação ‘2735’, atingiu 89,0% da meta física para 2021, entretanto a 

execução real (445.108 metros) foi menor que a de 2020 (614.793 metros). 

O nível de atingimento foi maior em 2021 do que 2020 (59%) porque o valor 

previsto em 2021 (500.000 metros) foi menor do que em 2020 (1.046.000 

metros);  

 os seis produtos da ação ‘2778’ obtiveram média de 103,0% de atingimento 

das metas físicas para 2021, contudo, os produtos ‘4720 – Via especial 

recuperada’ e ‘0370 – Solicitação de demolição ou operação emergencial 

atendida’ apresentaram execução real inferior a 2020. Analisando de 

forma geral, o atingimento médio das metas físicas em 2021 (103%) foi 

superior ao de 2020 (67%), apesar da redução de 62,6% do seu orçamento 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 87% do orçamento final

 Metas Físicas 

8 das 10 metas físicas (80%) atingiram de 70% a 130% do planejado. A 

média do nível de atingimento das metas físicas foi de 112% em relação 

ao planejado.

 Indicadores - Sem indicador
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final. Esse apontamento pode indicar aumento de eficiência dos processos 

de conservação na municipalidade. 

 

Esse programa, considerado complementar no PPA, previu a realização de diversas 

intervenções para revitalização e reestruturação de bairros degradados e espaços 

públicos, visando à melhoria das condições de habitabilidade e acessibilidade. Nesse 

sentido, destacaram-se ações como pavimentação de ruas, drenagem, reforma de 

praças, áreas de lazer, logradouros públicos, áreas e parques urbanos e esportivos da 

cidade, que trazem novas realidades e dinâmicas a esses espaços públicos.  

Era um programa com viés social e econômico, pois tinha como objetivo requalificar 

áreas preteridas da sociedade, dando-lhes nova dimensão, trazendo nova 

perspectiva para os habitantes das localidades abrangidas e buscando indiretamente 

incentivar a iniciativa privada a dar novos olhares para o desenvolvimento local. 

Nesse sentido, o investimento aportado pelo município nessas ações poderia trazer 

benefícios diretos aos moradores das localidades e indiretos para os agentes 

intervenientes (sociedade e inciativa privada). 

Em razão de suas ações, esse programa apresentava compatibilidade com as metas 

traçadas nos ODS 6 (água potável e saneamento) e 11 (cidades e comunidades 

sustentáveis), uma vez que ao realizar a requalificação de espaços públicos e 

comunidades carentes, fomentava-se a melhoria das condições de saneamento, o 

acesso à habitação segura, a urbanização e o acesso universal a espaços públicos 

seguros e inclusivos. 

Ademais, esse programa possuía recursos nas funções urbanismo e cultura. 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0319 - Intervenções de revitalização e reestruturação 

urbana’ ao longo dos quatro anos do PPA vigente. 
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No período de 2018 a 2021, verificou-se grande oscilação tanto do orçamento final 

quanto do percentual de execução financeira. O orçamento do programa para 2021 

sofreu acréscimo, passando de R$ 15 milhões (orçamento inicial) para 

R$ 197 milhões (orçamento final). Apesar disso, em 2021 o orçamento final teve 

redução de R$ 49 milhões em relação a 2020, ou seja, uma redução de 19,9%.  

A execução financeira de 2021 permaneceu no mesmo patamar de 2020, atingindo 

53,0%. Nesse ponto convém frisar que a municipalidade pode ter direcionado 

esforços orçamentários para áreas prioritárias de promoção da saúde devido à 

pandemia da Covid-19.  

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0319 - Intervenções de revitalização e 

reestruturação urbana’. Os comentários detalhados poderão ser comprovados nas 

tabelas inseridas no Apêndice. 

 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 53% do orçamento final

 Metas Físicas 

0 das 12 metas físicas (0%) atingiu de 70% a 130% do planejado. A média 

do nível de atingimento das metas físicas foi de 75% em relação ao 

planejado.

 Indicadores 

0 dos 2 indicadores (0%) atingiu 100% da meta em 2021. A média do 

nível de atingimento dos indicadores foi de 97% em relação ao 

planejado.
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Em termos de execução orçamentária, 95,1% do valor empenhado foi destinado para 

a ação ‘3015 - Urbanização e reurbanização de praças, áreas de lazer, logradouros, 

áreas e parques urbanos e esportivos’, mas nenhuma meta física desta ação foi 

executada em 2021. 

Por outro lado, observaram-se reduções relevantes no empenho (-97%, em média, 

comparando valores de 2021 e 2020) de outras ações: ‘1718 - Revitalização com obras 

de pavimentação e drenagem em diversos espaços’; ‘1796 - Urbanização e 

revitalização em espaços públicos’; e ‘1795 - Urbanização e revitalização em 

comunidades carentes’. 

De forma geral, a execução orçamentária de 53% do programa foi considerada 

insuficiente. 

Quanto às metas físicas, em 2021, houve redução do nível médio de atingimento no 

programa em relação a 2020, passando de 86,0% para 75,0%. Contudo, vale frisar 

que essa média sofre muita influência dos extremos discrepantes, que pode ser 

consequência de previsão subdimensionada e gera aumento do nível de atingimento. 

Esse é o caso do produto ‘4287 - Obra executada’, relativo à ação ‘1796 - Urbanização 

e revitalização em espaços públicos’, que atingiu 881% em 2021 (a previsão era de 

1.061 m2 e atingiu 9.350 m2). Esse foi o único produto que atingiu e superou a meta. 

Outros 10 produtos apresentaram execução real nula. Já o produto ‘4286 - Obra 

executada’, pertencente à ação ‘1795 - Urbanização e revitalização em comunidades 

carentes’, atingiu 23,0% do previsto (a previsão era de 6.044 m² e atingiu 1.418 m²). 

Os dois indicadores desse programa (número de quilômetros de vias públicas 

recuperadas nas zonas oeste e norte) estavam relacionados com a recuperação de 

vias públicas. Observou-se que nenhum alcançou a marca de 100,0% da meta em 

2021, embora a média do nível de atingimento tenha alcançado 97,0% do planejado 

no PPA. 

Salienta-se, porém, que os indicadores estabelecidos não refletiram a realidade de 

todos os serviços propostos para esse programa, que incluiu, além de recuperação de 

vias, a revitalização de praças, parques esportivos, urbanização em comunidades 

carentes e reforma de prédios para a população de baixa renda. 

Por fim, cabe citar que, de acordo com as ações de fiscalização desta Corte de Contas, 

foram observadas obras relacionadas ao programa em tela que se encontravam com 

execução suspensa em 2021: 
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 complementação do Bairro Maravilha Oeste no Jardim Garrido, em 

Guaratiba, com obras de pavimentação, drenagem e saneamento, na área 

da UIH/SUBI/CGO/3ª GO - XXVI R.A. - AP 5.4275; e 

 Bairro Maravilha Oeste – Obras de pavimentação, drenagem e saneamento 

na Comunidade São Domingos Sávio, em Santa Cruz, na área da 

O/SUBOP/CGO/4ªGO/ XIXª RA/ AP 5.3276. 

 

Esse foi um programa definido como estratégico no PPA que visava aumentar a 

eficiência do transporte público por meio da ampliação da rede estrutural de 

transportes, do reordenamento dos eixos prioritários e da requalificação de serviços 

de transporte público coletivo, melhorando a qualidade dos serviços e o conforto 

para os usuários do sistema de transporte.  

Para tanto, foram propostas as seguintes ações, as quais possuíam aderência às 

metas 11.2277 e 11.6278 do ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis):  

 desenvolvimento de ligações previstas no planejamento municipal;  

 conclusão de novos corredores;  

 implantação de novos eixos de circulação prioritários para o transporte 

público coletivo (Bus Rapid System - BRS); 

 implantação de serviços alimentadores na AP5 (Serviço de Transporte 

Público Local - STPL); 

 instalação de novos terminais urbanos; 

 realização de estudos e soluções para o transporte aquaviário; e 

                                                        

275 Visita Técnica sob o TCMRJ n.º 040/100528/2019. 

276 Visita Técnica sob o TCMRJ n.º 040/206181/2016. 

277 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço 
acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes 
públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, 
mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos. 

278 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial 
atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. 
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 estudo de soluções e modais mais adequados ao contexto urbano, para 

atender às crescentes demandas de transporte público. 

Estavam previstos ainda: a ampliação da malha do BRS, a implantação de serviços 

STPL e a conclusão das obras do corredor Transbrasil e sua integração ao centro.  

Ademais, esse programa possuía recursos nas funções urbanismo e transporte, 

embora a execução orçamentária tenha ocorrido apenas na função urbanismo pelos 

motivos expostos na sequência. 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0529 - Expansão do sistema de transportes’ ao longo dos 

quatro anos do PPA vigente. 

 

Apesar desse programa englobar diversas ações para melhoria do transporte, todos 

os valores empenhados, nos anos de 2018 a 2021, foram executados na ação ‘1753 - 

Implantação do Corredor Bus Rapid Transit - BRT Transbrasil’, que estão 

relacionados apenas à conclusão das obras do corredor Transbrasil e sua integração 

ao centro.  

Nesse contexto, as previsões orçamentárias não podem ser comparadas com relação 

a acréscimos e decréscimos, pois não se trata de programa com execução contínua 

de um serviço dentro do PPA. A realidade da obra a cada ano foi diferente, 

principalmente devido a suspensões e prorrogações que aconteceram no período de 

2018 a 2021. Elas impactaram o planejamento orçamentário e a execução do 

programa, justificando os baixos níveis de execução orçamentária. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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A obra do corredor BRT Transbrasil vem sendo acompanhada por esta Corte de 

Contas por meio do Programa de Visitas Técnicas 279  e esperava-se que fosse 

concluída em junho de 2018. No entanto, devido a aditivos, prorrogações e 

suspensões do contrato, as previsões de término foram postergadas ano após ano. A 

soma de todas as prorrogações acrescentou ao prazo da obra 1.350 dias.  

Em relação ao prazo contratual, convém informar que o Contrato n.º 118/2014280 teve 

seu reinício publicado no D.O.RIO, de 20 de agosto de 2021, após uma suspensão de 

261 dias corridos motivada pela pandemia da Covid-19 e pelos atrasos no 

empenhamento do exercício de 2021 e pagamentos do exercício de 2020. 

Destaque-se ainda que foi publicado no D.O.RIO, de 1º de setembro de 2021, a 

autorização para a adequação do cronograma físico financeiro com acréscimo de 

mais seis etapas, tendo em vista a reprogramação do Contrato n.º 118/2014 com a 

inclusão de quatro estações BRT no trecho entre o Trevo das Margaridas e Deodoro, 

bem como a efetivação das desapropriações necessárias para alargamento da via no 

bairro de Barros Filho. Com isso, a nova data de término do contrato passou para 14 

de agosto de 2022. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0529 - Expansão do sistema de 

transportes’. Os comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas 

inseridas no Apêndice. 

 

Importante ressaltar que esse programa possui um único indicador (‘0468 - 

Extensão de via construída no trajeto Deodoro-Centro da cidade’) relacionado à 

conclusão das obras do corredor Transbrasil e sua integração ao centro. Apesar de a 

execução orçamentária ter sido baixa nos anos de 2018 a 2020, esse indicador 

                                                        

279 Processo TCMRJ n.º 040/201475/2015 – processo em tramitação no TCMRJ. 

280 Processo TCMRJ n.º 040/006148/2014. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 33% do orçamento final

 Metas Físicas 

0 das 5 metas físicas (0%) atingiu de 70% a 130% do planejado. A média 

do nível de atingimento das metas físicas foi de 0% em relação ao 

planejado.

 Indicadores 
0 de 1 indicador (0%) atingiu 100% da meta em 2021. O nível de 

atingimento do indicador foi de 81% em relação ao planejado.
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apresentou melhoras ao longo desse período. No entanto, no ano de 2021 não houve 

avanço, permanecendo com o mesmo resultado de 2020: 22 km de 27 km planejados, 

não cumprindo a meta para o quadriênio. 

A execução desse indicador diluiu-se para os anos de 2018 a 2021, após as 

prorrogações e suspensões da obra do corredor BRT Transbrasil. Ademais, a previsão 

de término da obra foi postergada para 2022. 

Nenhuma das cinco metas físicas obteve execução real para o exercício de 2021, 

repetindo o feito do ano de 2018, e o desempenho piorou em relação ao exercício 

anterior (2020), quando três das quatro metas apresentaram atingimento superior a 

100%.  

No RGA de 2021 foi destacado que as obras suspensas desde dezembro de 2020 foram 

retomadas em agosto de 2021 e que a previsão de conclusão do corredor nesse trecho 

(de Deodoro até o Centro) é até o final de 2022. Segundo o Relatório, os serviços 

avançaram em várias frentes, incluindo os terminais de Deodoro, Missões e 

Margaridas. 

 

O objetivo desse programa era melhorar a mobilidade urbana e a circulação na 

cidade, a partir de iniciativas que promovessem a efetividade das operações de 

transporte público e segurança viária. 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0530 - Melhoria da mobilidade urbana’ ao longo dos 

quatro anos do PPA vigente. 
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O programa apresentou, em 2020, orçamento 799% maior do que no ano de 2018 e 

3.482% maior do que 2019, devido à aprovação do PMUS em 2019. A despeito do 

aumento da despesa autorizada, nenhum valor foi empenhado em 2020, devido às 

dificuldades causadas pela pandemia. Observou-se que o nível de execução da 

despesa em 2018 (98%) e em 2019 (91%) foram altos, embora o montante orçado 

tenha sido bem reduzido em comparação aos dois anos seguintes. 

Já em 2021, houve um aumento significativo de 5.087,8% no orçamento final 

atribuído ao programa (R$ 91 milhões), relativamente a 2020 (R$ 1,75 milhão). Esse 

incremento no orçamento ocorreu com a finalidade principal de aportar recursos 

visando à melhoria do sistema Bus Rapid Transit (BRT).  

O nível de execução nesse programa atingiu 98% em 2021, tendo sido empenhados 

R$ 89 milhões. A totalidade desse montante foi liquidada e paga no mesmo ano, 

sendo que os maiores gastos ocorreram em função do pagamento de funcionários do 

BRT, compra de combustível e reforma das estações, durante a intervenção da PCRJ 

no sistema. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0530 - Melhoria da mobilidade urbana’. 

Os comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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Em relação à distribuição do orçamento entre as ações do programa em 2021, 99% 

do orçamento foram alocados à ação ‘2262 - Aperfeiçoamento do sistema de 

transportes’, o que equivale a R$ 89,5 milhões. Esta ação buscava o desenvolvimento 

de estudos e soluções integradas com as concessionárias de transporte público e com 

o Centro de Operações Rio, a fim de reduzir os custos de integração e permitir uma 

radiografia mais precisa das deficiências do sistema de ônibus. Incluía ainda o 

desenvolvimento de ferramentas para maior participação social no planejamento do 

sistema, visando à melhora da mobilidade da população na cidade. A execução 

orçamentária desta ação foi de 98%, tendo sido empenhados R$ 88 milhões.  

As outras ações existentes não possuíam, em 2021, orçamentos relevantes frente à 

totalidade do programa. 

Quanto às metas físicas do programa ‘0530’, cinco dentre seis tiveram execução nula. 

A meta ‘1667 – Vistoria de veículos de transporte público realizada’ alcançou apenas 

27% do previsto, com a realização de vistoria em 11.601 veículos (o previsto era de 

43.700). Essa meta está vinculada à ação ‘2097 – Controle e segurança de transporte 

urbano’, cujo objetivo era dar suporte às atividades de controle, fiscalização e 

segurança do transporte urbano.  

No que tange à avaliação de indicadores, o único existente dentro do programa é a 

‘0311- Taxa de veículos de transporte público licenciados’, cujos dados não estavam 

disponíveis para o ano de 2021 até a presente data. Esse indicador refere-se ao 

licenciamento dos ônibus que circulam no município e que integram o SPPO.  

Observou-se que o resultado esperado (90,56%) para esse indicador foi alcançado 

em 2018 e 2019, embora tenha decrescido de 94,9% para 92,16%. No ano de 2020, 

devido aos problemas causados pela pandemia, o indicador reduziu para 16,39%, 

atingindo apenas 18,1% do esperado no PPA. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 98% do orçamento final

 Metas Físicas 

0 das 6 metas físicas (0%) atingiu de 70% a 130% do planejado. A média 

do nível de atingimento das metas físicas foi de 4% em relação ao 

planejado.

 Indicadores - Dado indisponível
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Visava desenvolver um marco regulatório de fomento à cultura como política de 

Estado e institucionalizar uma política de fomento sustentável, ao longo do tempo, 

que tivesse como pressuposto o desenvolvimento de diferentes mecanismos de apoio 

à cultura. 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0418 - Integrado de fomento a cultura’ ao longo dos 

quatro anos do PPA vigente. 

 

Comparativamente com o resultado de 2020, o programa obteve um decréscimo no 

orçamento de R$ 14 milhões em 2021. Situação orçamentária até certo ponto 

esperada, uma vez que, naquele exercício (2020), houve um incremento elevado de 

recursos federais visando socorrer o setor cultural em virtude da pandemia. 

Analisando a distribuição da execução orçamentária por fonte de recurso, em 2021, 

apurou-se que as duas principais origens de recursos eram: ‘103 - Incentivo à 

Cultura’, com 64,3% do valor total empenhado; e ‘100 - Ordinários não vinculados’ 

com 33,3%281. Ou seja, o principal financiador de ações culturais no município foi o 

Fundo Municipal de Cultura282, criado em 2020, que estabeleceu o Sistema Municipal 

de Cultura do município do Rio de Janeiro. 

                                                        

281 SIG da PCRJ. 

282 Lei n.º 6.708/2020. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0418 - Integrado de fomento a cultura’. 

Os comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

 

O nível de execução de 2021, excetuando o ano atípico de 2020, foi o maior dos 

últimos anos, o que reflete a vontade municipal em retomar os investimentos no 

setor cultural da cidade. Dos quase R$ 90 milhões disponíveis no orçamento para 

2021, a SMC empenhou 94% desse valor (R$ 85 milhões), sendo que R$ 55,8 milhões 

foram destinados para a ação ‘5703 - Apoio a eventos na área cultural através da lei 

de incentivos culturais – Lei n.º 5.553/2013’. 

As metas ‘4640 - Projeto cultural apoiado através de edital de fomento ‘; ‘4918 - 

Ação de apoio ao setor cultural realizada - Lei Aldir Blanc’; e ‘4104 - Projeto cultural 

implantado através de lei de isenção de tributos’, atingiram o nível considerado 

satisfatório, o que demonstra um bom planejamento da SMC ao alcançar o previsto 

para o exercício. Já as metas ‘3036 - Projeto especial apoiado’ e ‘3903 - Projeto 

cultural apoiado’ ficaram aquém do esperado, alcançado 63% (5 unidades de 8) e 

50% (5 unidades de 10) do previsto a ser atingido no exercício de 2021, 

respectivamente. 

O indicador do programa, ‘0470 – Número de projetos beneficiados pelo fomento à 

produção cultural’, em 2021, alcançou 148% da meta prevista, que era de 3.103 

unidades. Embora não exista campo específico na base de dados, considerou-se que 

se trata de indicador cumulativo ao longo dos anos. Assim sendo, durante os quatro 

anos do PPA foram beneficiados 4.577 projetos: 444 em 2018, 465 em 2019, 2.892 em 

2020 e 776 em 2021. O número elevado de 2020, que sobressaiu em relação aos 

demais, ocorreu devido ao lançamento dos editais de fomento do auxílio emergencial 

da Lei Aldir Blanc no primeiro ano da pandemia.  

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 94% do orçamento final

 Metas Físicas 

3 das 5 metas físicas (60%) atingiram de 70% a 130% do planejado. A 

média do nível de atingimento das metas físicas foi de 81% em relação 

ao planejado.

 Indicadores 
1 de 1 indicador (100%) atingiu 100% da meta em 2021. O nível de 

atingimento do indicador foi de 148% em relação ao planejado.
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Esse programa tinha como objetivo promover ações fundamentadas no tripé da 

segurança viária (engenharia, educação e fiscalização), por meio da implantação de 

gestão eficaz do trânsito, expandindo a rede de equipamentos inteligentes com o 

controle de tráfego em tempo real, a melhoria da qualidade da sinalização gráfica, a 

fiscalização eletrônica e a educação para o trânsito, visando à qualidade de vida do 

cidadão, à expansão econômica e à proteção ambiental na nossa cidade.  

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0531 - Trânsito seguro’ ao longo dos quatro anos do PPA 

vigente. 

 

Em relação ao orçamento final, em 2021, o programa apresentou uma variação 

negativa de 47,6% comparando com o exercício anterior (2020), passando de R$ 147 

milhões (2020) para R$ 77 milhões (2021). Essa redução gerou percentual de 

execução orçamentária em 2021 (80%) acima do ano anterior (53%), apesar de o 

valor empenhado ter diminuído 20,5% nesse mesmo período (2020 – 2021). 

Cabe registrar que, do total empenhado em 2021 (R$ 62 milhões), em torno de R$ 54 

milhões (87%) foram empenhados com recursos da fonte ‘109 - Multas por infração 

à legislação do trânsito’. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0531 - Trânsito seguro’. Os comentários 

detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no Apêndice. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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A execução orçamentária, em 2021, atingiu 80%, o maior nível do período 2018-2021.  

Em relação às metas físicas do programa apurou-se baixo nível de atingimento do 

definido para o exercício de 2021.  Apenas três metas283 (entre 16 ao todo) atingiram 

um nível considerado satisfatório (entre 70% e 130%).  

Uma das metas, a ‘1575 - Sinalização gráfica mantida’, atingiu 282% do resultado 

esperado, o que pode indicar subdimensionamento da meta ou um desempenho 

excepcional. Das doze restantes, nove metas apresentaram execução nula e as outras 

três ficaram abaixo de 70% do estimado para o exercício de 2021. A queda 

orçamentária em relação aos anos anteriores pode ser uma possível explicação para 

o baixo desempenho destas metas no ano de 2021. 

Os indicadores propostos no PPA tiveram um atingimento médio de 75% e dois dos 

cinco indicadores conseguiram desempenho igual ou superior a 100%, são eles: 

‘0537 - Taxa de qualidade de sinalização gráfica nas vias públicas’ e ‘0582 - Taxa de 

revisão de equipamentos de fiscalização eletrônica’. 

O indicador ‘0541 - Índice de ITS (Intelligent Transportation Systems)’ nos anos de 

2021 (52,8%) e 2020 (53,4%) ficou abaixo dos anos anteriores (72,1%). A meta para 

o indicador era alcançar o percentual de 100%, o que indica a necessidade de revisão 

ou aperfeiçoamento do programa ou das ações previstas para seu atingimento. 

O indicador com menor nível de atingimento da meta (36%) foi o ‘0581 - Índice de 

desenvolvimento de ações de educação para o trânsito’. Os meios para realização 

desse indicador deveriam ser reavaliados, uma vez que a educação no trânsito é 

essencial para a redução de acidentes no município. O resultado esperado era 56,9 

                                                        

283 ‘4205 - Equipamento de fiscalização e monitoramento mantido / implantado’, ‘1574 – Sinalização 
gráfica implantada’ e ‘3907 - Sinalização semafórica mantida’. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 80% do orçamento final

 Metas Físicas 

3 das 16 metas físicas (19%) atingiram de 70% a 130% do planejado. A 

média do nível de atingimento das metas físicas foi de 41% em relação 

ao planejado.

 Indicadores 

2 dos 5 indicadores (40%) atingiram 100% da meta em 2021. A média 

do nível de atingimento dos indicadores foi de 75% em relação ao 

planejado.
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em percentagem ponderada, mas alcançou apenas 20,56. Apesar disso, teve 

acréscimo de 139% em relação ao índice de 2017, que foi de 8,6. 

Nesse contexto, ressalte-se que o PDSAC apresentou a ação estruturante CP.3.5.1 que 

visa “promover humanização das atitudes em relação ao trânsito: implantação do 

programa ‘Respeito a pedestre - educação para pedestres’, por meio de campanhas 

educativas, além de ações voluntárias a partir do engajamento de pessoas para, por 

exemplo, auxiliarem em pontos de travessia (Travessia Assistida)”.   

Em relação ao indicador ‘0580 - Taxa de homicídio culposo de trânsito’, a PCRJ tinha 

como meta 13,93 unidades a cada 100.000 habitantes e a média nos quatro últimos 

anos (2018 a 2021) ficou em 17,81. A persistência desse patamar (17,81) durante os 

quatro anos do PPA abaixo do esperado (13,93) demonstra a necessidade de maiores 

e melhores investimentos na busca de um efetivo trânsito seguro para todos, 

motoristas e pedestres.  Nesta mesma linha de ação, o PDSAC apresentou a meta 

CP3.5 que visa “reduzir em 50% a taxa de acidentes com vítimas lesões graves e 

homicídios culposos no trânsito (baseado na meta ODS BR3.6)”. 

 

O CFC284 é um programa de transferência condicionada de renda, complementar ao 

Bolsa Família federal, cujo objetivo é a melhoria da qualidade de vida das famílias que 

vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza no município do Rio de Janeiro, 

condicionado ao cumprimento de contrapartidas sociais.  

O público-alvo desse programa são famílias em situação de pobreza, caracterizadas 

pela renda familiar mensal per capita estimada abaixo da linha de pobreza  

(R$ 108,00). A base de dados exclusiva para definição dos beneficiários do programa 

é o Cadastro Único do governo federal, que é um instrumento de identificação e 

caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, para coleta 

das informações sobre a composição do núcleo familiar, as características de 

domicílio, formas de acesso a serviços públicos essenciais e também dados sobre 

cada um dos componentes da família.   

Quanto ao valor do benefício, os critérios adotados são os seguintes: 

                                                        

284 Criado pelo Decreto Rio n.º 32.713, de 25 de agosto de 2010 e, posteriormente, revogado pelo Decreto 
Rio n.º 32.887, de 8 de outubro de 2010, com alterações pela Lei Municipal n.º 5.246, de 18 de janeiro de 
2011. A criação do Programa Cartão Família Carioca foi posteriormente formalizada pela Lei Municipal 
n.º 5.358, de 29 de dezembro de 2011. 
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 todas as famílias beneficiárias com crianças e adolescentes de até 17 anos 

deveriam alcançar uma renda estimada per capita equivalente à linha de 

pobreza de R$ 108,00, com máximo de um adulto, mas sem limite de 

crianças entre zero e 17 anos de idade por família; 

 todas as famílias beneficiárias que não tivessem crianças e adolescentes de 

até 17 anos deveriam alcançar uma renda estimada per capita equivalente 

à linha de extrema pobreza de R$ 54,00;  

 haveria benefícios financeiros vinculados ao desempenho dos alunos da 

Rede Municipal de Ensino; e 

 valor mínimo do benefício por família de R$ 20,00 por mês. 

Além disso, o benefício está atrelado ao cumprimento de responsabilidades e 

condicionalidades, inclusive as definidas no Bolsa Família, cujas inobservâncias 

podem acarretar o bloqueio, a suspensão ou até o cancelamento do auxílio. 

Na área de educação foram estabelecidas condicionalidades 285  a respeito da 

obrigatoriedade de matrícula nas escolas para as crianças a partir dos quatro anos de 

idade; do controle da frequência escolar das crianças; e do desempenho dos alunos 

da rede pública do Sistema Municipal de Ensino. O acompanhamento e a fiscalização 

das exigências do programa são realizados pela Secretaria Municipal de Educação 

(SME).  

Na área da saúde, as condicionalidades286 tratam da obrigatoriedade de inclusão no 

Programa Saúde Presente e envolvem o acompanhamento do calendário de 

vacinação, de adolescentes e gestantes. Há também condicionalidades segundo 

faixas etárias, considerando crianças e adolescentes. Em setembro de 2021287, nova 

condicionalidade vinculou prévia comprovação, pelos beneficiários, de vacinação 

contra a Covid-19. 

Durante a pandemia pela Covid-19, notadamente com a interrupção das aulas 

presenciais e a restrição dos atendimentos na saúde pública, foram adotadas 

medidas de suspensão de sanções por descumprimento de certas condicionalidades.  

                                                        

285 Artigo 10º do Decreto n.º 32.887/2010 e Resolução SME n.º 1.103/2010. 

286 Decreto Rio n.º 36.660, de 1º de janeiro de 2013, e Decreto Rio n.º 37.621, de 29 de agosto de 2013. 

287 Decreto Rio n.º 49337, de 26 de agosto de 2021. 
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Toda evolução do programa, desde a sua criação até os dias atuais, consta do 

processo de levantamento288 realizado por esta Corte de Contas. 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0373 - Cartão família carioca’ ao longo dos quatro anos do 

PPA vigente. 

 

Em relação à execução orçamentária e financeira do programa, constatou-se que a 

totalidade dos recursos previstos foram executados em 2021. Observou-se redução 

do valor empenhado em R$ 4 milhões (-7%) em 2021 quando comparado a 2020. Em 

relação a 2018, no entanto, houve aumento de 12,5%.  

A elevação do orçamento inicial entre 2018 e 2021 não foi acompanhada pelos 

orçamentos finais ou pelos valores empenhados, liquidados ou pagos. Tal fato se 

deve à previsão inicial de aumento do número de beneficiários do programa ao longo 

dos anos. Entretanto essa previsão não se concretizou devido a não realização de 

estudos visando à medição dos resultados para as famílias inicialmente 

contempladas, conforme detalhado adiante. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0373 - Cartão família carioca’. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

                                                        

288 Processo TCMRJ n.º 40/100679/2021. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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A meta ‘4617 - Família beneficiada - Cartão família carioca’ atingiu o resultado 

esperado. A previsão para 2021 era de 51.228 famílias (previsão que não se alterou 

entre 2018 e 2021), enquanto foram efetivamente beneficiadas 51.434 famílias 

(atingimento acima de 100%). Comparando com 2020, houve redução do número de 

famílias beneficiárias de 11% em 2021. Tal redução pode ser referente a mudança de 

endereço, falecimento ou perda das condições de recebimento por parte das famílias 

inscritas. 

A meta física não atingida foi a ‘7390 - Estudo para recálculo da fórmula do Cartão 

Família Carioca pelo IPP realizado’. Conforme observado no Relatório de 

Levantamento realizado na SMAS em 2021 289 , o programa CFC foi elaborado 

prevendo que, para que fossem incluídas novas famílias, deveria ser feita uma 

avaliação dos resultados quanto às famílias já constantes do programa, mediante um 

estudo junto às instituições elaboradoras do mesmo. Além disso, deveria estimar a 

renda das potenciais novas famílias inscritas. Tais estudos não foram realizados até 

o final de 2021. Dessa forma, desde 2012 não foram incluídas novas famílias 

beneficiárias no programa, o que prejudicou o atingimento desta meta, bem como do 

indicador ‘0657- Número de famílias inseridas no programa Cartão Família 

Carioca’, conforme detalhado na sequência. 

Esse programa possui dois indicadores: 

 ‘0517 - Taxa de famílias beneficiadas - Cartão Família Carioca’: previa para 

2021 o objetivo de 90%, tendo sido atingidos 100%. Tal percentual é menor 

que a taxa de 111% de 2020; e 

 ‘0657 - Número de famílias inseridas no programa Cartão Família 

Carioca’: tinha como objetivo a inscrição de 164.078 famílias, sendo que a 

                                                        

289 Processo TCMRJ n.º 40/100679/2021. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 100% do orçamento final

 Metas Físicas 

1 das 2 metas físicas (50%) atingiu de 70% a 130% do planejado. A média 

do nível de atingimento das metas físicas foi de 50% em relação ao 

planejado.

 Indicadores 

1 dos 2 indicadores (50%) atingiu 100% da meta em 2021. A média do 

nível de atingimento dos indicadores foi de 79% em relação ao 

planejado.
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referência de 2017 era de 109.385 famílias. O número de famílias inscritas 

no programa em 2021 foi de 74.691, representando apenas 46% do 

objetivo. Observou-se uma redução gradativa do número de famílias 

inseridas no programa (de 82.576 famílias, em 2018, para 74.691, em 

2021). Tal tendência faz sentido, tendo em vista que novas famílias não 

foram inseridas no programa desde 2012 e as famílias já constantes do 

programa podem não mais se enquadrar nas condicionalidades do mesmo. 

Cabe explicar a diferença entre o número de famílias inscritas no programa e as 

efetivamente beneficiadas, uma vez que há condicionantes que vinculam o 

recebimento do auxílio. Ademais, a quantidade de famílias beneficiadas deve ser 

mantida como um banco de dados fechado devido à necessidade de manutenção da 

base por certo tempo para medições de seus resultados antes de eventuais entradas 

de novas famílias, conforme apontado pela Fundação Getulio Vargas, que foi a 

responsável pela modelagem do programa. 

Constaram-se algumas inconsistências quando da análise conjunta das metas e dos 

indicadores desse programa.  

O indicador ‘0517 - Taxa de famílias beneficiadas - Cartão Família Carioca’ é 

calculado pela divisão entre o número de famílias efetivamente beneficiadas no ano 

e o número previsto, que são resultados da meta ‘4617 - Família beneficiada - Cartão 

Família Carioca’. Ou seja, o indicador mede exatamente o mesmo aspecto da meta: 

famílias atendidas pelo programa. A única diferença é o fato de o indicador ser uma 

taxa, em percentual, do resultado esperado (51.228 famílias). Portanto, trata-se de 

medição duplicada, que não agrega à interpretação dos dados e pode deturpar a 

leitura dos resultados do programa.   

Adicionalmente ao número de famílias mantidas na base de dados entre 2018 e 2021, 

refletido na meta citada anteriormente, foi incluído o indicador ‘0657 - Número de 

famílias inseridas no programa Cartão Família Carioca’ que previa o aumento de 50% 

do número de famílias inscritas a partir de 2018. A referência foi o número de 

inscritos em 2017, de 109.385 famílias, ou seja, o aumento esperado de 50% levaria a 

164.078 famílias cadastradas. Contudo, em 2018, apenas 82.576 famílias foram 

inseridas no programa e, em 2021, 74.691. Esses valores estão muito abaixo da 

referência de 2017 (109.385), não havendo justificativa ou fonte para tais valores ou 

para a utilização do número-base de 2017. 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 388ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       389 

 

Essas inconsistências entre a meta e os indicadores do programa foram apontadas 

no relatório de apreciação das contas de governo de 2020, bem como no Relatório de 

Levantamento realizado na SMAS em 2021 mencionado anteriormente. 

Por fim, cabe destacar as recentes alterações ocorridas no programa Bolsa Família 

do governo federal, transformado no programa ‘Auxílio Brasil’, o que poderá 

impactar o programa CFC, intimamente ligado ao projeto federal. 

 

Tratava-se de programa estratégico que tinha como objetivo melhorar a qualidade 

de vida da população urbana de baixa renda, aumentando a disponibilidade dos 

serviços urbanos em favelas e loteamentos irregulares e articulando ações que 

contribuíssem para a integração dos assentamentos atendidos, estando em linha 

com o preconizado no ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis). 

Uma das diretrizes estabelecidas no PPA era reduzir a informalidade do uso e 

ocupação do solo, promovendo a regularização urbanística e fundiária, revisando a 

legislação e os procedimentos administrativos de licenciamento e fiscalização. Os 

resultados esperados incluíam dar prosseguimento à integração urbanística, social, 

econômica e cultural dos moradores dos assentamentos precários informais à 

cidade. Nesse contexto, esperava-se, até 2021, a integração dos logradouros públicos 

situados nos assentamentos na base georreferenciada da cidade. 

Ademais, cabe mencionar que esse programa estava relacionado a várias funções, 

uma vez que, além da função habitação, havia recursos desse programa nas funções 

urbanismo, assistência social e encargos especiais.  

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0321 - Territórios integrados’ ao longo dos quatro anos do 

PPA vigente. 
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No período de 2018 a 2021, apurou-se redução expressiva tanto do orçamento final 

quanto do valor empenhado, de modo que o orçamento de 2021 (R$ 92 milhões) foi 

cerca de apenas 26,0% do montante previsto para 2018 (R$ 351 milhões).  

Embora tenha sido enfatizado na análise da função habitação que o programa 

empenhou apenas 4,0% de sua previsão orçamentária para o ano de 2021, esta 

observação considerou apenas os recursos do programa alocados àquela função. 

Quando incluídos os recursos provenientes das funções urbanismo, assistência 

social e encargos especiais constatou-se que a execução orçamentária do programa 

ficou em média 60,0% do orçamento final para cada ano do PPA. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que 95,4% do valor empenhado em 2021 

estavam alocados na função encargos especiais, referente à ação ‘5704 - Encargos - 

BID - PROAP III’. O Programa de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro (PROAP 

III) tinha recursos oriundos de empréstimos junto ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) como fonte dos recursos e visava à urbanização de um 

grande conjunto de favelas/comunidades, que possuíam dificuldades de acesso de 

veículos, equipamentos e problemas relacionados à violência. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0321 - Territórios integrados’. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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O indicador ‘0550 – Número de domicílios inseridos em projetos de regularização 

urbanística – PAL’, referente à regularização urbanística e fundiária, teve evolução 

ao longo desses quatro anos, mas atingiu apenas 24% da meta do PPA (indicador 

alcançado 23.751 unidades de 100.000). Apesar de não ter alcançado a meta 

estabelecida, 2021 foi o ano de melhor desempenho no período 2018-2021.  

Ressalte-se que, como inexiste informação de como o indicador foi planejado e 

considerando-se que ele seja um valor acumulado ao longo dos quatro anos do PPA, 

nos anos de 2019 e 2020 teriam sido regularizados 4.816 domicílios/lotes e em 2021, 

11.831. A falta de campo identificando a forma de apuração (acumulado ou não) desse 

indicador na base de dados, dificulta qualquer análise mais pormenorizada.  

Já o indicador ‘0630 - Número de favelas beneficiadas por obras de urbanização e 

infraestrutura’, não só atingiu a meta prevista no PPA, como também ultrapassou 

bastante esse número, beneficiando 14 outras comunidades, além das 21 previstas.  

Com relação às metas físicas previstas, os produtos ‘4751 – Indenização/aquisição 

de imóveis realizada’ e ‘4986 – Ponto de coleta de material reciclado implantado’ 

atingiram, respectivamente, os percentuais de 100,0% e 40,0%. Os produtos  

‘4749 – Domicílio atendido com procedimento de regularização’ e ‘3126 – Domicílio 

atendido – obras de urbanização e infraestrutura’ não foram executados em 2021, 

apesar de as previsões para 2021 terem sido reduzidas em relação ao ano de 2020.  

Por fim, conforme apontado no RGA de 2021, cabe informar que o prefeito da cidade 

do Rio de Janeiro assinou a carta de cooperação técnica, no segundo semestre de 

2021, com o BID para reforçar a intenção do município em viabilizar a modelagem do 

novo programa de urbanização. A iniciativa é voltada à urbanização de moradias em 

áreas de assentamentos precários, nesse sentido, pretende criar um grupo de 

trabalho para o compartilhamento de dados e de estudos para definição das áreas de 

intervenção do programa. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 59% do orçamento final

 Metas Físicas 

1 das 4 metas físicas (25%) atingiu de 70% a 130% do planejado. A média 

do nível de atingimento das metas físicas foi de 35% em relação ao 

planejado.

 Indicadores 

1 dos 2 indicadores (50%) atingiu 100% da meta em 2021. A média do 

nível de atingimento dos indicadores foi de 95% em relação ao 

planejado.
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Tratava-se de programa complementar diretamente relacionado à atuação da 

Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (GEO-RIO), cujo 

objetivo era reduzir os riscos de acidentes geotécnicos. Englobava ações de 

prevenção de deslizamentos e escorregamentos de encostas, cujos efeitos poderiam 

ser bastante danosos à população. Por isso, foi considerado um programa de grande 

importância social. Ademais, está atrelado ao ODS 11 (cidades e comunidades 

sustentáveis), em especial à meta 11.5290. 

A cidade do Rio de Janeiro possui conformação geográfica complexa, que demanda 

ações de prevenção e de mitigação de riscos geológico-geotécnico em encostas. 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0023 - Proteção de encostas e áreas de risco geotécnico’ 

ao longo dos quatro anos do PPA vigente. 

 

Esse programa apresentou redução considerável no orçamento no período analisado, 

passando de R$ 352 milhões (2018) para R$ 142 milhões (2021), representando queda 

de 59,7%. Apesar do aumento de 19,3% no orçamento de 2021 em relação ao de 2020, 

                                                        

290  Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por 
catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao 
produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os 
pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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observou-se que a execução orçamentária se manteve no mesmo patamar (média de 

25%).  

O aumento de R$ 60 milhões da execução orçamentária em 2019, comparando com 

2018, está associado à grande demanda por obras emergenciais, em função das fortes 

chuvas ocorridas entre fevereiro e abril daquele ano, atingindo diversos pontos da 

cidade e, em especial, a Av. Niemeyer.  

Inspeção Extraordinária foi realizada por esta Corte 291  para apurar denúncias de 

irregularidades nos contratos emergenciais, tendo como um dos principais achados 

a falta de efetividade do mapeamento de risco geológico-geotécnico pela GEO-RIO 

no planejamento de ações de prevenção de acidentes. 

De maneira geral, com a redução dos investimentos nos trabalhos de prevenção de 

acidentes geotécnicos, observou-se, no período, uma atuação muito mais reativa da 

GEO-RIO, com predominância de intervenções emergenciais executadas à medida 

que os acidentes ocorreram.   

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0023 - Proteção de encostas e áreas de 

risco geotécnico’. Os comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas 

inseridas no Apêndice. 

 

O programa ‘0023 - Proteção de encostas e áreas de risco geotécnico’ apresentou ao 

longo dos anos baixo nível de execução física e financeira, refletindo no não 

atingimento do resultado esperado para o seu indicador.  

O único indicador do programa, ‘0503 – Taxa de moradias em áreas de alto risco com 

risco eliminado por obras de contenção’, apresentou certa melhoria até o ano de 

                                                        

291 Processo TCMRJ n.º 040/101107/2019 – em tramitação nesta Corte. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 24% do orçamento final

 Metas Físicas 

1 das 4 metas físicas (25%) atingiu de 70% a 130% do planejado. A média 

do nível de atingimento das metas físicas foi de 32% em relação ao 

planejado.

 Indicadores 
0 de 1 indicador (0%) atingiu 100% da meta em 2021. O nível de 

atingimento do indicador foi de 52% em relação ao planejado.
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2020, quando atingiu 52,0% do resultado esperado. Esse nível de atingimento do 

indicador foi mantido em 2021, sem qualquer avanço.  

Quanto às metas físicas, o produto ‘1637 – Atendimento realizado’, único relativo à 

ação ‘4007 – Vistorias, fiscalização e licenciamento’, foi o único que atingiu 100,0% 

da meta prevista. Destaque-se, porém, que esta meta já havia atingido o percentual 

de 100,0% no exercício de 2018, sendo possível concluir que não houve avanço em 

seu atingimento nos demais exercícios compreendidos no PPA 2018-2021.  

Dois dos três produtos referentes à ação ‘3539 – Estabilização geotécnica’ tiveram 

aumento considerável no orçamento final de 2021 em relação à 2020 (262,4% e 

422,0%), porém apresentaram baixa execução física (15,0% e 14,0%). O produto 

‘0007 – Obra de contenção e drenagem executada’ teve execução física e 

orçamentária baixa, em torno de 15%. Já o produto ‘1783 – Contenção/drenagem 

executada – convênios’, atingiu apenas 14,0% da meta física, mas executou em 2021 

montante significativamente maior (171,0%) que no ano anterior.  

Conforme apontado no RGA do ano de 2021, a GEO-RIO iniciou 29 obras de mitigação 

e risco geológico geotécnico, “tendo concluído, até 2021, 21 delas (incluindo 

iniciadas em 2018, 2019, 2020 e obras do PAC) e outras quatro com recursos 

próprios”. 

 

Esse programa foi definido como estratégico no PPA com objetivo de diminuir a 

frequência de inundações na cidade do Rio de Janeiro por meio do adequado manejo 

hídrico de suas bacias hidrográficas e do controle dos pontos de enchentes. Nesse 

sentido, destacaram-se ações como canalizações de rios e valas, dragagem de rios, 

fiscalização do uso das suas faixas marginais, e desenvolvimento de projetos, 

estudos e pesquisas que aperfeiçoassem o manejo dos corpos hídricos propiciando a 

melhoria das condições de vida da população.   

Tratava-se de programa de grande importância social, em função dos problemas de 

ocorrências de inundações devido às chuvas e da necessidade de plano de ação 

preventivo para o período anual de fortes chuvas.  Em 2009 foi aprovado o Plano 

Verão292, também chamado Plano de Ações Integradas, contendo plano de ação para 

situações de emergência no período de verão, e compreendia um conjunto de ações 

                                                        

292 Decreto n.º 30.387, de 6 de janeiro de 2009. 
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integradas para evitar ou minimizar os transtornos à população e preservar o 

patrimônio público. 

Esse programa estava atrelado aos ODS 6 (água potável e saneamento) e ODS 11 

(cidades e comunidades sustentáveis), sobretudo quanto à meta 11.5293. 

A relevância do desempenho, planejamento, execução e monitoramento desse 

programa vem sendo objeto de interesse desta Corte de Contas, inclusive foi 

abordada de maneira aprofundada em auditoria realizada em 2019 294 . Foram 

identificados achados referentes: ao desempenho insatisfatório do programa 

(quanto às metas físicas, aos indicadores e à execução orçamentária); à 

incompatibilidade entre os planos de curto, médio e longo prazo (LOA, PE 2017-2020 

e PDMAP); a problemas operacionais do programa, incluindo execução de obras; e a 

falhas no monitoramento do sistema já implantado. 

Esses achados fundamentaram 11 recomendações à Rio-Águas, as quais o Exmo. Sr. 

Conselheiro Relator deu ciência à jurisdicionada, bem como emitiu alerta ao chefe do 

Poder Executivo e ao Presidente da Fundação Rio-Águas com relação ao dever de 

manter o patrimônio do município. 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0097 - Controle de enchentes’ ao longo dos quatro anos 

do PPA vigente. 

                                                        

293  Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por 
catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao 
produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os 
pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade. 

294 Processo TCMRJ n.º 040/100923/2019 -processo arquivado com alerta por meio do Voto FGP n.º 
519/2020 em 19/06/2020. 
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De modo geral, tanto o orçamento final quanto o empenho sofreram reduções 

relevantes ao longo do período analisado. O orçamento final de 2021 correspondeu a 

74,1% do orçamento de 2020 e o valor empenhado em 2021 equivaleu a 51,1% do 

relativo a 2020. O percentual de execução orçamentária, mesmo com a contração 

significativa do orçamento, também apresentou declínio ao longo do período 

observado (passando de 60,0%, em 2018, para 28,0%, em 2021), demonstrando 

aparente contradição com a relevância do tema para a população. 

Em termos absolutos, os cortes são mais expressivos. O orçamento de 2018 foi de  

R$ 182 milhões, em contrapartida, em 2021, foi de apenas R$ 83 milhões. O empenho 

de 2018 foi de R$ 109 milhões, reduzindo de forma acentuada para R$ 23 milhões em 

2021. Além disso, a grande diferença entre os valores orçados e empenhados refletem 

problemas de planejamento e gestão.  

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0097 - Controle de enchentes’. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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A execução orçamentária de 28% está muito aquém do considerado satisfatório, que 

seria acima de 70%.  

Ao longo do período de 2018 a 2020, o único indicador ‘0588 – Intervenções em 

pontos de drenagem supervisionados’ apresentou consistente aumento, 

incrementando seu índice de referência de 76 unidades (2017) até 92 (2020). No 

exercício de 2021, no entanto, observou-se queda para 87 unidades (89,0% da meta 

de 98 unidades).  O fato de o indicador ser um número absoluto e não uma taxa e, 

ainda, de ter apresentado redução no ano de 2021 dificultam a sua análise crítica no 

sentido de sua adequabilidade e representatividade.  

As cinco metas físicas cadastradas no referido programa referiram-se a apenas duas 

de suas ações: ‘3046 – Implantação de sistemas de manejo de águas pluviais e de 

infraestrutura urbana das bacias hidrográficas’ e ‘4728 – Manutenção de sistemas 

de manejo de águas pluviais das bacias hidrográficas’.  

As três metas295 relativas à ação ‘3046’ apresentaram execução real nula para o ano 

de 2021, ao passo que as duas296 relacionadas à ação ‘4728’, atingiram percentuais de 

execução satisfatórios (95,0% e 96,0%). Essa situação evidencia que foram 

realizadas apenas intervenções de manutenção/conservação, preterindo a 

implantação de nova infraestrutura. A possível priorização da conservação da 

estrutura parece estar relacionada à redução orçamentária ao longo do período do 

PPA, como mencionado anteriormente.  

Nesse contexto, chamou atenção o fato de que, segundo o RGA de 2021, “foi dada 

continuidade ao Programa Santa Cruz com implantação de 979 m do Coletor Tronco” 

                                                        

295  ‘3710 - Macrodrenagem implantada’, ‘3711 - Intervenção pontual realizada’ e ‘4002 - Área 
urbanizada / reurbanizada’. 

296 ‘3935 - Material desassoreado’ e ‘4011 - Rede de drenagem mantida / operada’. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 28% do orçamento final

 Metas Físicas 

2 das 5 metas físicas (40%) atingiram de 70% a 130% do planejado. A 

média do nível de atingimento das metas físicas foi de 38% em relação 

ao planejado.

 Indicadores 
0 de 1 indicador (0%) atingiu 100% da meta em 2021. O nível de 

atingimento do indicador foi de 89% em relação ao planejado.

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 397ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       398 

 

e foram realizadas/iniciadas diversas recuperações de galerias/calhas de corpos 

hídricos e serviços de manutenção, a saber: 

 iniciada a execução de obras de recuperação da calha do Rio Maracanã;  

 recuperação de contenção lateral de trecho do Rio Grande;  

 recuperação da galeria no trevo das forças armadas;  

 recuperação da galeria no Rio Jequiá em trecho da Rua Ericeira;  

 licitada a recuperação da canalização do Rio Sapopemba no trecho próximo 

ao Piscinão de Deodoro;  

 executados reparos pontuais de talude dos corpos hídricos; 

 conservação e manutenção da calha dos corpos hídricos;  

 manutenção e operação das elevatórias e reservatórios profundos;  

 manutenção de unidades de tratamento de rio; e  

 recuperação do Parque Ambiental da Praia de Ramos, denominado 

Piscinão de Ramos. 

 

Esse programa estratégico da função habitação tinha como objetivo estimular a 

produção habitacional para famílias com renda de até 10 salários-mínimos, 

segmento prioritário para o atendimento do déficit habitacional, com ênfase na 

renda de até R$ 1,8 mil, sendo parte das unidades produzidas destinada a famílias 

oriundas de áreas de risco e /ou extrema precariedade. Referia-se ao Programa de 

Habitação Casa Verde e Amarela no Rio, em parceria com o governo federal, que 

previa a construção de imóveis por empresas contratadas pela Caixa Econômica 

Federal. 

De acordo com o PPA, seus resultados esperados incluíam: disponibilizar novas 

residências para, pelo menos, 20.000 famílias, contribuindo para a redução do déficit 

habitacional na cidade; e implementar novas formas de produção habitacional, 

incluindo a alternativa de locação de interesse social, inicialmente prevista para a 

área central da cidade.  

Esse programa apresentava especial aderência ao ODS 11 por ter como objetivo 

garantir o acesso de todos à habitação segura e adequada e aos serviços básicos. 
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Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0320 - Mais moradias’ ao longo dos quatro anos do PPA 

vigente. 

 

De modo geral, tanto com relação ao orçamento final quanto ao valor empenhado, o 

exercício de 2021 apresentou quedas expressivas em relação aos anos anteriores. O 

orçamento final de 2021 (R$ 17 milhões) correspondeu a 37,0% do orçamento de 

2020 (R$ 46 milhões). Devido à redução do orçamento final em 2021, o percentual de 

execução orçamentária (97%) foi maior do que nos anos anteriores. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0320 - Mais moradias’. Os comentários 

detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no Apêndice. 

 

O único indicador ‘0629 – Número de unidades habitacionais 

contratadas/produzidas – faixas de renda 1 a 3’, que já havia alcançado a meta 

prevista no PPA ao final de 2020, teve incremento de 11,6% no número de unidades 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 97% do orçamento final

 Metas Físicas 

0 de 1 meta física (0%) atingiu de 70% a 130% do planejado. A média do 

nível de atingimento das metas físicas foi de 57% em relação ao 

planejado.

 Indicadores 
1 de 1 indicador (100%) atingiu 100% da meta em 2021. O nível de 

atingimento do indicador foi de 120% em relação ao planejado.
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habitacionais contratadas/produzidas, de modo que ao final do PPA houve 

cumprimento de 120,0% da meta. Contudo, não foi encontrada memória de cálculo, 

nem fonte dos dados, restou impossibilitada qualquer análise pormenorizada dos 

resultados alcançados.  

Por exemplo, não foi esclarecido se a contagem de unidades habitacionais 

considerou imóveis de qualquer metragem e se foi independente da complexidade 

dos projetos. Também não se sabe se ‘unidade contratada/produzida’ considera ou 

não o “habite-se”, ou seja, há dúvidas quanto a data do fato gerador para que seja 

computada uma unidade realizada, se a obra precisa estar completamente concluída 

ou se basta apenas o seu início ou ainda alguma atividade de ação social ou apoio.  

Ademais, como o indicador é um número absoluto e não uma taxa, desconhece-se o 

potencial público-alvo do programa, que seria o número de famílias inscritas no 

programa do governo federal, separando inclusive as famílias que ganham até 10 

salários mínimos e o grupo priorizado de famílias com renda de até três salários 

mínimos.  

Essas questões pendentes dificultam uma análise crítica desse indicador, no sentido 

de reconhecer que o atingimento da meta foi realmente positivo ou não. 

A única meta física prevista - ‘4742 - Atendimento realizado - Trabalho técnico 

social’, alcançou apenas o patamar de 57,0% do resultado previsto em 2021, apesar 

dessa previsão ter sido reduzida em 60,5% com relação ao ano de 2020. 

Por fim, cabe destacar que, segundo o RGA de 2021, foram confirmadas contratações 

de 12.696 unidades habitacionais dentro do Programa Casa Verde e Amarela nos 

Grupos Urbano 2 e 3.  E, em 2021, não houve entrega nem contratação de unidades 

habitacionais no Grupo Urbano 1, renda familiar de até R$ 2 mil, do Programa Casa 

Verde e Amarela. 

 

Esse programa tinha como objetivo assegurar ao Bioma Mata Atlântica condições 

sustentáveis que possibilitassem manter sua diversidade e extensão no âmbito do 

município do Rio de Janeiro e oferecer ao cidadão um espaço urbano digno e de 

qualidade, com o incremento das áreas verdes, por meio de plantios em áreas 

públicas e do incentivo à agricultura ecológica. 
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Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0536 - Rio + verde’ ao longo dos quatro anos do PPA 

vigente. 

 

Durante os quatro anos do PPA, o programa apresentou uma certa linearidade 

orçamentária no que se refere ao orçamento final disponível, sem grandes e 

significativas alterações durante todos esses anos, corroborando o que foi 

evidenciado pelos indicadores ‘Desempenho Verde das Despesas’ e ‘Impacto da 

Variação do PIB Municipal na Gestão Ambiental’ apresentados no subitem que tratou 

da função gestão ambiental.  Um tema tão significativo para a sociedade ensejaria um 

acréscimo de investimentos na área de modo a permitir uma melhor atuação voltada 

à conservação da natureza pela PCRJ. 

Em 2021, o programa teve acréscimo orçamentário na ação ‘3010 - Tratamento 

paisagístico’, compensando boa parte da redução de recursos na ação ‘2201 - Gestão 

verde’.  

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0536 - Rio + verde’. Os comentários 

detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no Apêndice. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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O nível de execução da despesa em 2021 foi o maior dos quatro anos, atingindo 88%. 

O valor empenhado entre as ações desse programa foi distribuído da seguinte forma: 

 58% foram despendidos na ação ‘2201 – Gestão verde’, que tinha como 

objetivo específico desenvolver atividades para a conservação e 

recuperação da cobertura vegetal da cidade e para o fortalecimento da 

agricultura ecológica;  

 41% na ação ‘3010 - Tratamento paisagístico’; e 

 1 % na ação ‘4010 - Conservação de áreas verdes de lazer’. 

Em 2021, apenas duas dentre as quatro metas físicas tiveram execução real297, sendo 

que a meta ‘4981 - Praça requalificada/ recuperada’, relacionada à ação ‘3010 - 

Tratamento paisagístico’, atingiu 211% (alcançado 38 unidades sendo o previsto 18) 

e a meta ‘4127 - Praça/parque conservado’, vinculada à ação ‘4010 - Conservação de 

áreas verdes de lazer’, atingiu apenas 1% (uma unidade entre 74 previstas). Esse 

resultado é compreensível quando se compara com a destinação dos recursos que 

foram, em sua maioria, para ações não relacionadas aos produtos do PPA, conforme 

descrito anteriormente. 

O indicador do programa, ‘0656 - Número de mudas plantadas - espécies 

secundárias’, apresentou um resultado em 2021 (118.442 unidades) superior ao 

exercício de 2020 (99.738), atingindo 91% do esperado (130.000).  

Na auditoria realizada em 2021298, conforme mencionado no item relativo à função 

gestão ambiental, foram apontadas fragilidades, demonstrando baixo grau de 

                                                        

297 Os produtos ‘4111 - Infraestrutura de apoio implantada / recuperada’ e ‘7378 - Parque público que 
abriga animal urbano recuperado e/ou revitalizado - EL 067/21’ não foram executados. 

298 Processo TCMRJ n.º 040/100286/2021. 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 88% do orçamento final

 Metas Físicas 

0 das 4 metas físicas (0%) atingiu de 70% a 130% do planejado. A média 

do nível de atingimento das metas físicas foi de 53% em relação ao 

planejado.

 Indicadores 
0 de 1 indicador (0%) atingiu 100% da meta em 2021. O nível de 

atingimento do indicador foi de 91% em relação ao planejado.
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capacidade organizacional da SMAC a respeito dos componentes de governança das 

políticas públicas para as UCs.  

As políticas públicas para as UCs não apresentavam objetivos claros e bem definidos, 

tampouco havia planejamento adequado e suficiente que a complexidade da temática 

ambiental exige. Observou-se incoerência entre algumas políticas, permitindo que 

se construa e desconstrua, simultaneamente, iniciativas importantes na área.  

Ademais, as condições para sua implementação (recursos materiais, humanos, 

infraestrutura e financeiros) ainda eram insuficientes e sem planificação, ou 

procuravam soluções específicas conforme identificação das necessidades e, por 

último, as atividades de monitoramento e avaliação de planos e programas eram, 

praticamente, inexistentes em nível municipal.  

Ficou claro que a insubsistência financeira se evidenciou como a principal 

circunstância negativa, uma vez que esta impacta direta e expressivamente todos os 

demais componentes e pilares de uma boa governança.  

Contudo, deve-se ressaltar positivamente que, acenando para uma formalização de 

ações nesta direção e com esta preocupação, o município do Rio de Janeiro tornou 

público para a sociedade carioca o PDSAC, que tem como objetivo central a 

construção das políticas de estado alinhadas aos ODSs da Agenda 2030, que deverá 

nortear as ações da PCRJ ao longo das diferentes administrações. 

 

Esse programa foi considerado como complementar no PPA e tinha por objetivo geral 

o desenvolvimento do sistema viário do município, em seus diversos modais de 

transporte, com foco em implantar e desenvolver elementos de infraestrutura 

urbana relacionados a pavimentação, drenagem, obras de arte especiais (pontes, 

viadutos, vias elevadas e passarelas) e afins. 

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0200 - Rio obras viárias’ ao longo dos quatro anos do PPA 

vigente. 
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No período de 2018 a 2021, verificou-se grande oscilação tanto do orçamento final 

quanto do percentual de execução financeira. Em 2021, o orçamento final 

experimentou acréscimo de R$ 37 milhões em relação à previsão inicial, contudo, 

apenas R$ 12 milhões foram executados. 

Quanto à execução orçamentária, os percentuais mais baixos (36% em 2019 e 31% 

em 2021) foram nos anos nos quais o orçamento final ficou acima de R$ 35 milhões, 

ou seja, a previsão orçamentária ficou muito acima do valor empenhado. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0200 - Rio obras viárias’. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

 

Chamou atenção o fato desse programa não possuir indicadores, que são a forma de 

medir os resultados finais (outcomes) de uma política pública, segundo o modelo 

lógico. É como se o programa não estivesse elaborado para alcançar os resultados que 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 31% do orçamento final

 Metas Físicas 

0 das 3 metas físicas (0%) atingiu de 70% a 130% do planejado. A média 

do nível de atingimento das metas físicas foi de 0% em relação ao 

planejado.

 Indicadores - Sem indicador
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resolvessem as causas do problema ou necessidade identificada, num encadeamento 

lógico.  

Nenhuma das três metas físicas 299  atingiram os níveis planejados, apresentando 

execução real nula (pior desempenho no quadriênio), igualando-se ao exercício de 

2018. Essas metas estavam relacionadas às ações ‘1143 - Construção e recuperação 

de obras de arte especiais’ e ‘1794 - Implantação, urbanização e revitalização de vias 

públicas’, as quais tiveram nível de execução orçamentária de apenas 20,0% e 15,0%, 

respectivamente, que somadas representaram 41,6% do empenho total do 

programa. 

A ação ‘2143 – Manutenção estrutural de obras de arte especiais’ materialmente mais 

relevante, responsável por 45,1% do orçamento executado em 2021, não possuía 

metas físicas no PPA. Esta ação experimentou aumento significativo dos valores 

executados nos anos de 2020 e 2021 (em média R$ 6,8 milhões) em relação a 2018 e 

2019 (em média R$ 1,4 milhão). 

As ações específicas de projeto, construção, manutenção e recuperação estrutural de 

OAEs foram objeto de fiscalização por esta Corte no Programa de Acompanhamento 

das Obras de Arte Especiais. Até 2021 foram elaborados dois relatórios. Considerando 

os achados e as informações coletadas em campo nas áreas da AP-1300 (Benfica, Caju, 

Catumbi, Centro, Cidade Nova, Gamboa, Rio Comprido, Santo Cristo, São Cristóvão) 

e da AP-2301 (São Conrado, Lagoa, Copacabana, Botafogo, Maracanã), os recursos 

direcionados ao programa aparentaram ser insuficientes, existindo um grande 

passivo de OAE que necessitam de intervenção. Também foi constatado que algumas 

obras tinham risco potencial de colapso total ou parcial. 

 

Tratava-se de programa estratégico, cujo objetivo era melhorar a saúde pública e a 

qualidade de vida por meio da redução de despejo de esgotos sem tratamento nos 

rios, nas baías e no sistema lagunar e consolidar o saneamento da cidade, mediante 

a urbanização dos logradouros. Englobava ações que visavam ao aumento da oferta 

                                                        

299 ‘1223 - Obra de arte especial construída’; ‘2016 - Obra de arte especial recuperada’; e ‘4285 - Obra 
executada’ 

300 Processo TCMRJ n.º 040/101388/2020 – em tramitação. Fiscalização realizada em 2020. 

301 Processo TCMRJ n.º 040/101646/2021 – em tramitação. Fiscalização realizada em 2021. 
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à população de esgotamento sanitário com tratamento adequado, evitando o 

lançamento diretamente em rios, lagos e lagoas.  

A oferta do saneamento básico às comunidades ora desprovidas resulta na 

eliminação, ou mitigação, da poluição dos corpos hídricos. Por isso, foi considerado 

um programa de grande importância social. Ademais, possui aderência ao ODS 6 

(água potável e saneamento), que trata de objetivos relacionados à promoção de 

fontes de água potável e saneamento para a população, além da proteção de 

mananciais e redução da poluição, em especial à meta 6.2302.  

Os próximos gráficos apresentam a evolução do somatório da execução orçamentária 

e financeira do programa ‘0357 - Expansão do saneamento’ ao longo dos quatro anos 

do PPA vigente. 

 

De modo geral, tanto o orçamento final quanto o empenho sofreram reduções 

significativas de valores ao longo do período analisado. O orçamento final de 2021 

(R$ 12 milhões) correspondeu a apenas 37,5% do orçamento de 2020. A execução 

orçamentária de 2021 foi equivalente a apenas 22,7% da de 2020. Esta redução se 

mostra mais drástica quando confrontados com os valores de 2018: o valor 

empenhado em 2021 representou somente 4,4% do valor empenhado em 2018.  

Quanto ao percentual de execução orçamentária, mesmo com a contração 

significativa do orçamento, também apresentou declínio ao longo do período 

                                                        

302 Meta 6.2 - visa alcançar até 2030 o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, 
e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e 
meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. 

Observações: 

1 - Dados extraídos do Excel Add-in: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da Prefeitura do Rio de Janeiro.

2 - Valores atualizados pelo IPCA-E médio anual (base 2021), sendo aplicado o percentual de 15,48% para os valores de 2018, 11,39% para os de 2019 e 7,96% para os de 2020.

3 - O percentual de execução orçamentária equivale ao valor empenhado dividido pelo orçamento final.
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observado (passando de 64,0%, em 2018, para 42,0%, em 2021), demonstrando 

aparente contradição com a relevância do tema para a população.  

O quadro a seguir apresenta de forma resumida a análise conjunta dos três 

componentes de desempenho do programa ‘0357 - Expansão do saneamento’. Os 

comentários detalhados poderão ser comprovados nas tabelas inseridas no 

Apêndice. 

 

Embora não tenha atingido 100% do resultado esperado, o único indicador do 

programa, ‘0589 – Taxa de implantação de novas redes de saneamento’, alcançou 

97,8% no ano de 2021, mantendo o nível de atingimento apresentado ao longo de 

todo o período (95,6%, 97,4% e 95,4% em 2018, 2019 e 2020, respectivamente). 

O único produto desse programa, ‘3731 – Sistema de esgoto mantido e operado’, 

relativo à ação ‘4713 – Manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário’, 

atingiu 100,0% da meta prevista para 2021. 

Destaque-se que apesar de tanto o indicador quanto a meta física terem sido 

satisfatórios, a execução orçamentária foi de apenas 42,0% do orçamento final. A 

expressiva redução do orçamento ao longo do período analisado demonstra que 

esses parâmetros parecem não estar adequados para acompanhar a execução da 

política pública a que se referem.  

Segundo o RGA de 2021, nesse ano foi dada continuidade à regulação e fiscalização 

dos serviços públicos de esgotamento sanitário na Área de Planejamento 5, prestados 

pela Concessionária F.AB. Zona Oeste S/A. O relatório citado informou também que: 

No ano de 2021 foram implantados cerca de 78 km de redes coletoras 

de esgotos, 7 km de tronco coletor, 10 estações elevatórias de esgotos 

e ampliação e modernização de estações de tratamento. Está em curso 

a construção de uma nova estação de tratamento de esgotos e 

melhorias na eficiência do tratamento em outras, visando o 

atendimento da Meta de 10 Anos de Concessão (em maio de 2022). 

Componente Desempenho Avaliação

 Orçamento Execução Orçamentária de 42% do orçamento final

 Metas Físicas 

1 de 1 meta física (100%) atingiu de 70% a 130% do planejado. A média 

do nível de atingimento das metas físicas foi de 100% em relação ao 

planejado.

 Indicadores 
0 de 1 indicador (0%) atingiu 100% da meta em 2021. O nível de 

atingimento do indicador foi de 98% em relação ao planejado.
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Além das ETEs [Estação de Tratamento de Esgoto] do sistema público, 

a Concessionária vem assumindo a operação, com as devidas 

intervenções necessárias, de diversas ETEs de grupamentos 

residenciais, totalizando 138 ETEs em operação pela Concessionária. 

 

5.4 Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM)   

 

O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) é um indicador de processo que 

mensura o grau de aderência da gestão municipal a procedimentos e controles em 

determinadas áreas, tais como: educação, saúde, gestão fiscal, planejamento, meio 

ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. 

Em 2016, o TCMRJ assinou o Acordo de Cooperação n.º 001/2016 junto ao Instituto 

Rui Barbosa (IRB) e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), com 

vistas ao estabelecimento da REDE INDICON. Com a continuidade do projeto, nos 

termos do Acordo de Cooperação Técnica n.º 001/2021, o IEGM permanece como 

indicador padrão de monitoramento dos esforços das administrações municipais 

para o alcance da efetividade de suas políticas públicas. Posteriormente, o TCMRJ 

editou a Instrução Normativa n.º 03, de 21 de fevereiro de 2022, estabelecendo 

normas relativas ao encaminhamento de informações que permitam a apuração do 

índice de Efetividade da Gestão Municipal. 

O IEGM tem por finalidade avaliar a efetividade das políticas e atividades públicas 

desenvolvidas pelos gestores municipais, constituindo-se como mais um 

instrumento técnico nas análises das contas públicas, sem perder o foco no 

planejamento em relação às necessidades da sociedade.  

Ele é composto pelas seguintes dimensões: educação (i-Educ), saúde (i-Saúde), 

gestão fiscal (i-Fiscal), planejamento (i-Planejamento), meio ambiente (i-Amb), 

cidades protegidas (i-Cidade) e governança em tecnologia da informação (i-Gov TI). 

Trata-se de um indicador sintético obtido a partir dos resultados apurados em cada 

dimensão, que recebe uma nota de 0 a 100303.  

                                                        

303 A fórmula é a soma dos indicadores, exceto as dimensões: ‘i-Planejamento’, cuja fórmula é (soma 
dos indicadores) /550 x 100 e ‘i-Fiscal’, cuja fórmula é (soma dos indicadores) /1100 x 100. 
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A nota final do IEGM é o resultado da aplicação de pesos para cada dimensão, 

conforme ilustrado a seguir. 

 

Assim, a fórmula final do IEGM é: 

𝐼𝐸𝐺𝑀 =

(𝑖 − 𝑒𝑑𝑢𝑐 ×  20 +  𝑖 − 𝑠𝑎ú𝑑𝑒 ×  20 +  𝑖 − 𝑝𝑙𝑎𝑛 ×  20 +  𝑖 − 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 × 20 +
𝑖 − 𝑎𝑚𝑏 × 10 + 𝑖 − 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × 5 + 𝑖 − 𝑔𝑜𝑣𝑇𝐼 × 5)

100
 

O resultado dessa fórmula é então avaliado considerando cinco faixas, como 

demonstrado na próxima tabela. 

Resultado da gestão Faixa nota 

Altamente efetiva (A) IEGM com pelo menos 90%  

Muito efetiva (B+) IEGM entre 75,0% e 89,9%  

Efetiva (B) IEGM entre 60,0% e 74,9%  

Em fase de adequação (C+) IEGM entre 50,0% e 59,9%  

Baixo nível de adequação (C) IEGM menor ou igual a 49,9% 

O processo de apuração do IEGM envolve, anualmente, o envio de questionários (um 

para cada dimensão) para preenchimento por diversos órgãos da PCRJ. Para o IEGM 

aplicado em 2022 sendo o ano-base 2021, o TCMRJ enviou ofício à PCRJ304 com os 

respectivos links dos questionários para preenchimento eletrônico por meio da 

plataforma Limesurvey. Constam no Apêndice os questionários e as respostas. 

Dessa forma, os resultados do IEGM tiveram como base as respostas encaminhadas 

pelo Poder Executivo, apurados após consolidação dos dados e aplicação das 

fórmulas citadas anteriormente. 

                                                        

304 Ofício n.º TCM/GPA 021/2022 enviado em 24 de fevereiro de 2022. 
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Após a consolidação dos dados, o IEGM aplicado em 2022 (ano-base 2021) ficou com 

a nota geral de 63 pontos, encontrando-se, portanto, na faixa B. A próxima figura 

resume os resultados, incluindo a nota obtida por dimensão. 

 
Fonte: Painel IEGM TCMRJ 

O gráfico superior apresenta a parcela de contribuição de cada dimensão na nota 

final, após a aplicação das fórmulas e pesos. Demonstra a relevância das notas i-

Educ, i-Saúde e i-Fiscal sobre a nota final. 

O gráfico inferior, em barras, expõe a nota de cada dimensão antes da aplicação dos 

pesos para obtenção da nota final do IEGM. As maiores notas foram das dimensões 

i-Gov TI e i-Cidade, cujos pesos (de 5%) são justamente os menores. Considerando 

as dimensões com maiores pesos (20%), o resultado i-Planejamento, com a menor 

nota (41 - C), afetou negativamente o resultado final do IEGM, já que as dimensões 

i-Educ; i-Saúde; e i-Fiscal tiveram desempenho superior à nota final (63). 

 

Desde 2017, a nota do IEGM esteve situada na faixa B, exceto em 2020 quando caiu 

para C+. O próximo gráfico apresenta a evolução da nota do IEGM de 2017 a 2021. 
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Fonte: Painel IEGM TCMRJ 

 

Após ter obtido a pior nota em 2020, o índice em 2021 retornou à faixa B, ficando um 

ponto atrás da nota de 2019.  

Visando avaliar a influência de cada dimensão ao longo do tempo, o próximo gráfico 

mostra o histórico das notas por dimensão, durante o período de 2017 a 2021. 

 
Fonte: Painel IEGM TCMRJ 

A respeito das variações das notas de cada dimensão, observou-se que:  
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 Dimensão i-Cidade: obteve, em 2021, sua nota mais baixa desde 2017, com 

81 pontos, passando da faixa A (altamente efetiva) desde o início da série 

histórica, para a faixa B+ (muito efetiva), pela primeira vez.  

 Dimensão i- Gov TI: resultados históricos demonstraram estabilidade no 

decorrer dos anos, se mantendo sempre na faixa B+. 

 Dimensão i-Saúde: apresentou grande variação ao longo dos anos. O índice 

chegou a ser da faixa A, em 2018, e B+, em 2017 e 2019. Contudo, nos 

últimos anos de 2020 e 2021 teve sua faixa reduzida para B (efetiva), apesar 

da leve melhora em 2021 (passando de 62, em 2020, para 69, em 2021).  

 Dimensão i-Amb: obteve os piores resultados nos anos recentes (2020 e 

2021), situados na faixa C+ (em fase de adequação), bem abaixo dos 

conquistados em 2017 e 2018 (B+) e 2019 (A).  

 Dimensão i-Educ: dimensão com grande oscilação entre 2017 e 2021, 

inclusive, com mudanças significativas em períodos subsequentes, como o 

aumento de 42 pontos entre 2017-2018 e a redução de 32 pontos entre 

2019-2020. Em 2021 obteve aumento de 40 pontos, passando da nota 33 

(2020) para 73 (2021) e movendo-se da faixa C (baixo nível de adequação) 

diretamente para a B. 

 Dimensão i-Fiscal: em 2017 e 2018 estava na faixa B, sendo que, em 2019, 

obteve seu pior resultado, caindo para a faixa C. Desde então, tem mantido 

tendência de crescimento, alcançando 64 pontos em 2021 e subindo para a 

faixa B.  

 Dimensão i-Planejamento: grande queda observada em 2018, passando de 

76 (2017) para 26 (2018). A partir de 2019, a nota se manteve relativamente 

estável em torno de 40 (variando em no máximo dois pontos), contudo, 

encontra-se na faixa C desde 2018. 

Uma forma de analisar a contribuição histórica das dimensões na nota geral é por 

meio do gráfico em cascata. Esse gráfico é útil para entender como o valor final do 

IEGM em determinado ano foi afetado por uma série de variações positivas e 

negativas de cada dimensão até chegar ao valor do ano seguinte. Considerando essa 

forma de apresentação dos resultados, ficou evidenciada a influência de cada 

dimensão no aumento ou na diminuição do IEGM final, como demonstrado a seguir.  
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Fonte: Painel IEGM TCMRJ 

No gráfico anterior, a nota do IEGM final foi retratada nas colunas em azul para os 

anos de 2019, 2020 e 2021. A influência negativa (vermelho) e positiva (verde) das 

dimensões sobre a nota final do IEGM foram representadas nas colunas entre os 

períodos 2019-2020 e 2020-2021.  

No período de 2019-2020, o IEGM reduziu de 64,33 pontos para 52,27 (-12,06 

pontos). As dimensões responsáveis por essa queda foram: i-Educ (-6,30 pontos), 

assim como as dimensões i-Saúde e i-Amb, que afetaram negativamente em torno 

de 3,2 pontos. 

Já no período de 2020-2021, quando o IEGM teve recuperação, passando de 52,27 

pontos (2020) para 63,47 (2021), foi justamente a dimensão i-Educ que se recuperou 

e teve influência positiva de cerca de oito pontos. Essa dimensão foi a que mais 

impactou na melhora da nota do IEGM em 2021. Entretanto, é a que mais variou (com 

quedas e subidas relevantes) o resultado nos últimos três ciclos.  

Nesse último período, a dimensão i-Fiscal também contribuiu com cerca de três 

pontos e i-Saúde com 1,29 ponto. Por sua vez, a contribuição levemente negativa  

(-0,95 ponto) foi da dimensão i-Cidade.  
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5.5 Ações de Enfrentamento à Pandemia 

A finalidade desse item é apresentar de forma resumida o panorama da pandemia de 

Covid-19 no município do Rio de Janeiro no ano de 2021 e os trabalhos de fiscalização 

desta Corte de Contas que acompanharam as ações das jurisdicionadas relacionadas 

ao enfrentamento do coronavírus. 

 

O ano de 2020 foi marcado pela declaração de pandemia pela Organização Mundial 

de Saúde, com desdobramentos no Brasil e consequente decretação de situação de 

emergência pelo município do Rio de Janeiro. O surto de Covid-19 adentrou o ano de 

2021 com o surgimento de novas variantes ainda mais transmissíveis305, como gama, 

delta e ômicron. 

O gráfico a seguir revela a distribuição de casos e óbitos de Síndrome Gripal (SG) e 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), no Município do Rio de Janeiro, ao longo 

de 2020 e 2021. 

 
Fonte: SIVEP, ESUS, SIM. Atualizado em: 10/01/2021. 

Por outro lado, no ano de 2021, a vacinação avançou e possibilitou a flexibilização das 

medidas restritivas para conter o avanço da pandemia no município. 

                                                        

305 https://butantan.gov.br/noticias/retrospectiva-2021-segundo-ano-da-pandemia-e-marcado-
pelo-avanco-da-vacinacao-contra-covid-19-no-brasil 
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O programa de vacinação contra a Covid-19 no município teve início em 18 de janeiro 

de 2021306. Até 11 de janeiro de 2022, pouco mais de 13 milhões de doses tinham sido 

aplicadas na cidade. A campanha de vacinação reduziu a gravidade dos casos e 

consequentemente a taxa de internação por Covid-19 entre os vacinados, como 

demonstrado nos próximos gráficos. 

 

 
Fonte: Boletim Epidemiológico 2020-2022. Centro de Operações de Emergência do Município do Rio de Janeiro. 
Atualizado em 11/01/2022.  
Observação: D1 – primeira dose, D2 – segunda dose e DU – dose única. 
 

Com base nos gráficos anteriores, observou-se que, dentre os idosos, apenas 3,5% 

das internações ocorreram entre indivíduos com esquema completo de vacinação 

                                                        

306   https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/rio-da-inicio-vacinacao-contra-covid-
19-aos-pes-do-cristo 
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(Primário + Reforço) e 12,8% sobre aqueles que tomaram apenas o esquema primário 

completo (D1 e D2 ou a DU). Ou seja, 83,6% das internações de idosos por Covid-19 

no município ocorreram em não vacinados ou que tiveram vacinação incompleta (D1 

apenas). Comportamento similar foi observado em relação à faixa etária entre 12 e 

59 anos, na qual 72,8% das internações causadas pela Covid-19 ocorreram em não 

vacinados ou que tiveram vacinação incompleta (D1 apenas). 

Apesar de a quantidade total de casos confirmados ter aumentado em 36,5% entre 

2020 e 2021, passando de 218.080 para 297.690, a execução do programa de 

vacinação em 2021 reduziu em 15,1% a taxa de mortalidade comparando com 2020, 

passando de 284,7 para 241,7, como resumido na próxima figura. 

 
Fonte: Painel Rio Covid-19. 

Além da campanha de vacinação, o novo governo municipal instituiu, no primeiro 

dia do ano, o Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 (CEEC)307 com o objetivo 

de obter o constante aperfeiçoamento das ações de proteção à vida. Dentre suas 

atribuições, o CEEC passou a ser responsável pelo monitoramento e avaliação do 

desempenho do Sistema Único de Saúde (SUS) no município; pelo acompanhamento 

das atividades de vigilância, atenção à saúde, prevenção e controle de doenças; e pela 

elaboração de recomendações ao Centro de Operações de Emergência (COE Covid-19 

Rio). 

Outra decisão da PCRJ, em 6 de janeiro de 2021, foi pelo encerramento das atividades 

do Hospital de Campanha do Riocentro. Essa unidade hospitalar temporária foi 

construída em 2020 para o atendimento exclusivo de pacientes SRAG, causada pela 

Covid-19. Sua gestão fazia parte do Convênio n.º 23/2020308, celebrado em 17 de julho 

de 2020 entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Empresa Pública de Saúde 

do Rio de Janeiro (RIOSAÚDE). O valor total desse convênio era de R$ 245,23 milhões, 

                                                        

307 Decreto Rio n.º 48.343, de 01 de janeiro de 2021. 

308 Processo n.º 40/101060/2020, em tramitação interna. 
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com prazo de execução de 24 de março a 23 de setembro de 2020, e previa outros 

cinco objetos além da gestão do Hospital de Campanha do Riocentro. 

A flexibilização das medidas restritivas foi gradativa ao longo de 2021. De abril a 

setembro de 2021, foi permitido o funcionamento de alguns estabelecimentos, cujas 

atividades foram consideradas essenciais, e a frequência de determinados locais para 

a prática de atividades físicas. Em maio de 2021, os servidores e empregados 

públicos, nos órgãos e entidades do município do Rio de Janeiro, retornaram às 

atividades presenciais. Em agosto de 2021, o acesso e a permanência em 

determinados estabelecimentos e locais foi permitida com a obrigatoriedade de 

comprovação da vacinação contra Covid-19. E, em outubro de 2021, o uso de 

máscaras em locais abertos foi flexibilizado, permitindo a abertura de 

estabelecimentos não essenciais, com capacidade reduzida. 

 

A construção de um hospital de campanha, em 2020, para atendimento exclusivo de 

pacientes afetados pela Covid-19 foi uma das estratégias da PCRJ para 

enfrentamento da pandemia. A obra foi realizada pela então Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Habitação e Conservação (SMIHC) e pela Empresa Municipal de 

Urbanização (RIO-URBE) e a gestão ficou sob responsabilidade da RIOSAÚDE 

(Convênio n.º 23/2020), inclusive para contratação por tempo determinado de 

profissionais de saúde. Diversos processos de 2020 do TCMRJ trataram do tema.  

No Relatório de Acompanhamento da execução e prestação de contas do Convênio 

n.º 23/2020 309 foram abordados aspectos relacionados à destinação dos bens 

permanentes oriundos do Hospital de Campanha do Riocentro, após o encerramento 

de suas atividades em 6 de janeiro de 2021. Constatou-se que os bens foram 

distribuídos para outras unidades de saúde da SMS. Entretanto, em uma amostra de 

cinco hospitais municipais, foi verificado que não houve o registro da aceitação dos 

bens, tampouco o respectivo cadastramento no Sistema de Controle de Bens 

Patrimoniais Móveis, Imóveis e Intangíveis da Prefeitura (SISBENS) 310 , em 

                                                        

309 Processo n.º 40/101091/2021, em tramitação interna. 

310  Segundo site da PCRJ (http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm/sisbens), SISBENS é o sistema 
informatizado corporativo utilizado pelos órgãos da administração direta municipal destinado ao 
registro e controle patrimonial dos bens móveis e intangíveis, bem como o registro dos bens imóveis. 
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desacordo com o art. 9º e parágrafo único do art. 41, da Resolução CGM n.º 

1.642/2020, de 07 de maio de 2020311. 

Em outra fiscalização312, esta Corte acompanhou o programa de vacinação contra a 

Covid-19 e outras ações para enfrentamento da pandemia, tais como: quantitativo 

de leitos, aquisição de insumos para tratamento de pacientes infectados e para 

vacinação e de testes de diagnóstico para detecção do vírus. Com o objetivo de 

identificar situações que pudessem apresentar riscos de controle que necessitassem 

atuação desta Corte (mapeamento de risco), a equipe de acompanhamento realizou 

visitas a salas de vacinação, a pontos de vacinação extramuros, ao Centro de 

Distribuição de Vacinas (TPC Logística313) e outros locais de armazenamento dos 

imunizantes e ao Centro de Operações da PCRJ, onde diariamente se reuniram os 

membros do COE Covid-19 Rio. 

Em que pese terem sido identificadas inconsistências quanto à segurança no 

armazenamento das vacinas em determinados locais visitados, a SMS comprovou 

que se tratava de uma amostra pequena dentro do universo de unidades envolvidas 

na vacinação contra a Covid-19 e que estavam tomando medidas para solucionar os 

problemas pontuais. 

 

Inicialmente, é necessário apresentar um breve histórico sobre como a educação do 

município do Rio de Janeiro foi afetada pela pandemia do coronavírus no ano de 2021. 

Após quase um ano do fechamento das escolas, em 24 de fevereiro de 2021, a 

Secretaria Municipal de Educação (SME) retomou as aulas presenciais em 38 

                                                        

311 Art. 9º As Gerências de Infraestrutura e Logística ou Órgãos equivalentes da Administração Direta e 
Indireta formalizarão no sistema de controle de bens patrimoniais o registro de cada uma das 
movimentações de bens móveis ocorridas nas unidades administrativas sob sua responsabilidade, 
respondendo pelas informações inseridas. 

(...) 

Art. 41, Parágrafo único. A transferência de bens móveis entre unidades administrativas somente será 
efetivada após o registro da aceitação do bem pela Gerência de Infraestrutura e Logística ou Órgão 
equivalente da Administração Direta e Indireta responsável pela unidade administrativa a qual o bem 
foi destinado. 

312 Processo n.º 40/100609/2021, arquivado em 14/12/2021. 

313  Processo Administrativo n.º 09/000.543/2016. Contrato n.º 69/2020, celebrado entre a SMS e a 
Empresa TPC, tendo por objeto a prestação de serviço de operação logística para armazenagem, 
controle de estoques, triagem de pedidos, separação, conferência etc. 
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unidades314. Voltaram parcialmente os alunos da pré-escola e 1º e 2º ano do ensino 

fundamental. Nos meses seguintes, a SME continuou seu plano de reabertura das 

escolas, sendo que o retorno dos alunos à escola foi opcional. Em junho de 2021, a 

Secretaria informou que 1.522 escolas (98,6% da rede municipal) retomaram o 

ensino presencial 315 . Somente em 3 de novembro de 2021, as aulas presenciais 

voltaram a ser obrigatórias em toda a rede de ensino316. 

Em 2021, quando os alunos retornaram às aulas presenciais, foram realizadas 

fiscalizações, por meio do Programa de Visitas às Escolas (PVE) deste Tribunal de 

Contas, em dois períodos distintos, gerando dois relatórios. 

Os relatórios do PVE 317  apontaram que, tendo como base as recomendações do 

protocolo sanitário, as medidas de proteção e higiene estavam, de forma geral, sendo 

adotadas nas escolas visitadas. Embora não fosse o foco principal das visitas, esses 

relatórios, também, apontaram problemas na infraestrutura predial e inadequações 

operacionais nas escolas visitadas.  

Ressalte-se que os resultados das visitas foram incluídos no Painel Educação318 deste 

Tribunal, ampliando desta forma a oportunidade do controle social realizado pelos 

cidadãos. 

 

A PCRJ, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) instituiu o 

Programa Auxílio Carioca319, criado pelo Decreto Rio n.º 48.655, de 24 de março de 

2021, que teve por objetivo conceder apoio financeiro, de forma emergencial, visando 

                                                        

314 https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-retoma-nesta-quarta-feira-aulas-presenciais-em-38-
unidades-da-rede-municipal/ 

315  https://prefeitura.rio/educacao/secretaria-de-educacao-amplia-para-98-o-percentual-de-
escolas-com-aulas-presenciais/ 

316  https://prefeitura.rio/cidade/aulas-presenciais-voltam-a-ser-obrigatorias-na-rede-municipal-
de-ensino/ 

317 Processo TCMRJ n.º 040/100865/2021 – período: 24/04/2021 a 02/06/2021 – processo arquivado e 
Processo TCMRJ n.º 040/101391/2021 – período: 26/08/2021 a 16/09/2021 - processo em fase de 
diligências, sem decisão final. 

318   https://experience.arcgis.com/experience/d9d1caa07c684c95accef8b5fea18e95/page/Visitas-
Covid/ 

319  Relatório de Levantamento realizado na Secretaria Municipal de Assistência Social em 2011 – 
Processo TCMRJ n.º 40/100679/2021. 
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mitigar o impacto econômico e social da população carioca, em função dos efeitos da 

pandemia da Covid-19. Conforme o artigo 2º desse decreto, o programa foi destinado 

a determinados grupos e os valores foram pagos uma vez por beneficiário.  A próxima 

tabela resume esses grupos e os valores pagos. 

Grupo Beneficiário Valor (R$) Data de Pagamento 

Beneficiários do Cartão 

Família Carioca (CFC) 

Média de 240,00 por 

família 
Entre 25/03/2021 e 04/04/2021 

Beneficiários do Cartão 

Alimentação para os alunos da 

rede pública municipal 

108,50 por criança 

matriculada 

Metade dos beneficiários em 

25/03/2021. A outra metade até 

02/04/2021 

Comércio ambulante 500,00 Até 31/03/2021 

Famílias em situação de 

vulnerabilidade social320 
200,00 por família Até 31/03/2021 

Fonte: Decreto n.º 48.655/2021. 

O programa envolveu as secretarias municipais de Fazenda e Planejamento (SMFP); 

Educação (SME); Assistência Social (SMAS); Ordem Pública (SEOP); e Cultura (SMC), 

em parceria com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro (CMRJ). Cabe explicar, que 

somente os beneficiários do CFC e as famílias em situação de vulnerabilidade social 

ficaram a cargo da SMAS.  

No Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro (D.O.RIO) de 1º de abril de 2021, 

consta a autorização de despesa de R$ 4,6 milhões para pagamento do programa. 

Segundo a secretaria 321 , até 5 de julho de 2021, 14.912 famílias em situação de 

vulnerabilidade social teriam sido beneficiadas 322  com o valor de  

R$ 200,00, totalizando R$ 3,0 milhões.  

Além desse auxílio financeiro, durante a pandemia pela Covid-19, a SMAS 

disponibilizou cinco Centros Provisórios de Acolhimento (CPAs)323 nas regiões do 

Centro/Tijuca tendo como objetivo a oferta de serviços de alta complexidade à 

                                                        

320 O parágrafo único do art. 2º as define como aquelas que estão cadastradas no Cadastro Único, em 
situação de pobreza e extrema pobreza, com cadastro atualizado nos últimos 24 meses, considerando a 
última data de atualização até 12/02/2021. 

321 Incluído no escopo do levantamento realizado em 2021. 

322 Relatório de Levantamento realizado na SMAS em 2021 – Processo TCMRJ n.º 40/100679/2021. 

323 Relatório de Levantamento realizado na SMAS em 2021 – Processo TCMRJ n.º 40/100679/2021 e 
http://www.rio.rj.gov.br/documents/91261/ee876300-13fb-4e95-b024-309c6e54c126. 
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população em situação de rua, incluindo hospedagem, alimentação, 

acompanhamento social e psicológico324: 

 CPA 1: Hotel Girassol (Público-alvo: pessoas acima de 60 anos – misto); 

 CPA 2: Hotel Cruz de Ouro (Público-alvo: masculino adulto); 

 CPA 3: Hotel Puma (Público-alvo: masculino adulto); 

 CPA 4: Hotel Santa Comba (Público-alvo: LGBT+); e 

 CPA 5: Hotel Villa Tijuca (Público-alvo: mulheres adultas). 

Durante o levantamento realizado em 2021 na SMAS325, foi efetuada visita ao CPA 1, 

verificando-se a ocorrência de atendimentos ao público-alvo definido.  

5.6 Conclusão 

A adoção do orçamento-programa desde a década de 60 no Brasil serviu para alinhar 

a elaboração do orçamento à das políticas públicas. A classificação                       

funcional-programática das despesas, vinda desse modelo, permitiu identificar cada 

despesa pública à função governamental e ao programa de governo. 

O aprimoramento do orçamento-programa, pela divisão das peças orçamentárias 

em PPA, LDO e LOA e pela reforma gerencial da administração pública, foi um esforço 

para a implementação da gestão por resultados. O orçamento público, por meio dos 

programas com seus objetivos, metas físicas e indicadores, passou a privilegiar os 

produtos e resultados. 

Apesar de todo esse importante arcabouço teórico-normativo, muitas vezes, as 

peças orçamentárias são elaboradas e aprovadas como mero cumprimento de 

obrigação formal, embora tenham força de lei. Acabam, assim, não sendo utilizadas 

para a finalidade que foram criadas: guiar a ação governamental por meio de 

programas (políticas públicas) que gerem soluções efetivas para os problemas e as 

necessidades da sociedade.  

                                                        

324  https://prefeitura.rio/assistencia-social-direitos-humanos/prefeitura-do-rio-abre-mais-um-
centro-de-acolhimento-provisorio/ 

325 Processo TCMRJ n.º 40/100679/2021. 
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Os motivos que levam a um baixo rigor na execução dos programas já foram tema de 

texto publicado pelo Senado Federal em 2018326. Segundo o autor do texto327, um 

desses motivos seria a ênfase do acompanhamento da execução orçamentária apenas 

sobre os insumos (inputs) e não sobre os produtos (outputs) e resultados (outcomes) 

vinculados aos programas328. A crítica recai também sobre a limitação do controle 

externo, que, historicamente, sempre priorizou a conformidade, deixando para 

segundo plano o acompanhamento da execução dos programas, em detrimento do 

controle fiscal, legal e contábil.  

O exame proporcionado nos itens do presente relatório demonstra o avanço do 

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro no acompanhamento das políticas 

públicas municipais. Aliás, desde 2018, tem sido constante o esforço de subsidiar o 

Parecer Prévio das Contas de Governo, com relatório complementar ao da 

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento (CAD), tendo como foco os 

resultados das ações do governo municipal. Entretanto, as análises têm comprovado 

a dissociação entre o planejado e o executado e, de forma geral, o desempenho tem 

ficado abaixo do resultado esperado. Lembrando que se considerou como resultado 

esperado aquele definido pelo próprio governo no PPA.  

No item sobre as 10 principais funções finalísticas, foi analisado o desempenho de 

115 programas, seus 328 produtos (metas físicas) e 95 indicadores. De forma global, 

os resultados foram: 

 em torno de 57% dos programas (65 dentre 115) atingiram 70% de 

execução orçamentária (percentual considerado satisfatório); 

 apenas 33% dos produtos (107 dentre 328) alcançaram entre 70% e 130% 

das metas físicas (faixa considerada satisfatória); e 

 apenas 23% dos indicadores (22 dentre 95) conseguiram atingir ou superar 

o resultado esperado (acima ou igual a 100%).  

                                                        

326 BRASIL, Senado Federal - Gestão orçamentária inovadora: desafios e perspectivas no Brasil - Pires, 
Valdemir e Sathler, André Rehbein (org.), 2018. 

327 MANCINI, BRUNO. Gestão orçamentária inovadora: desafios e perspectivas no Brasil - Capítulo 3. 
Orçamento-programa: alguns desafios para sua efetividade no Brasil. Senado Federal. Pires, Valdemir 
e Sathler, André Rehbein (org.), 2018. 

328 Vide figura com fluxo esquemático do modelo lógico no subitem de escopo e metodologia do item 
considerações iniciais. 
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O próximo gráfico ilustra, de forma resumida, o desempenho desses três 

componentes em cada função.  

 
Fonte: Excel Addin - funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da PCRJ. 
Observação: O desempenho de cada componente foi considerado atendido quando 70% dos programas incluídos em 
determinada função de governo foram capazes de cumprir o planejado pelas leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA). 
Esse percentual de 70% foi definido como sendo o mínimo necessário para que a função de governo pudesse ser 
desenvolvida como um todo. 

Os programas das funções educação, saúde e transporte tiveram desempenho 

satisfatório no componente ‘execução orçamentária’ (colunas em azul claro). As 

funções assistência social e saneamento chegaram próximo do percentual 

satisfatório nesse componente. Entretanto, nos outros componentes (metas físicas 

e indicadores), nenhuma função atingiu o nível satisfatório.  

Se o que se almeja é a efetividade das políticas públicas, o nível de atingimento dos 

indicadores (colunas em azul escuro) demonstrou que os programas municipais em 

2021 estavam muito distantes dos resultados esperados. Ressalte-se que no primeiro 

ano de exercício, o governo eleito tem que formular seu PPA para o quadriênio 

seguinte e ao mesmo tempo executar o último ano do PPA elaborado pelo governo 

anterior. 

As três funções com maior materialidade orçamentária - educação, saúde e 

urbanismo - alcançaram menos de 25% de seus indicadores. A função saneamento 

não atingiu o resultado esperado de nenhum de seus indicadores.  

Quanto às metas físicas (colunas em azul médio), que refletem diretamente a atuação 

do governo municipal, 33% dos produtos alcançaram a faixa considerada 

satisfatória. Chamou atenção o fato de que 56% (185 dentre 328 produtos) atingiram 

menos de 70% das metas físicas, ou seja, a execução física da maior parte dos 

produtos está aquém do que era esperado.  
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Examinando de forma conjunta os três componentes, a função urbanismo teve o 

seguinte desempenho: 35% para execução orçamentária, 25% para metas físicas e 

14% para indicadores. Trata-se da função que espelha a execução das obras da 

cidade. O acesso direto à base de dados primária do SISCOB possibilitaria avaliar mais 

detalhadamente o desempenho dos programas do PPA que envolvem os serviços de 

engenharia. 

Outro aspecto relevante é a falta de conexão entre os componentes. Considerando os 

conceitos trazidos pelo modelo lógico para a construção de políticas públicas, em um 

encadeamento causal haveria uma relação direta entre insumos (componente 

execução orçamentária), produtos (componente metas físicas) e resultados 

(componente indicadores). Entretanto, o desempenho satisfatório no componente 

orçamentário das funções educação, saúde e transporte não se refletiu sobre o 

atingimento das metas físicas e indicadores.  

A falta de relação entre a execução física (nível de entrega dos produtos previstos) e 

a execução orçamentário-financeira foi observada também no acompanhamento do 

Plano Municipal de Saúde. Além da baixa relação entre a execução física e 

orçamentária das 77 ações presentes nesse plano, apurou-se baixo nível de 

atingimento dos 23 indicadores do SISPACTO (apenas 33% dos indicadores 

alcançaram o resultado esperado).  

Quanto aos demais planos setoriais, observaram-se problemas no monitoramento 

das metas do Plano Municipal de Educação (criado em 2018) e na implementação do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (criado em 2016) e do Plano 

de Mobilidade Urbana Sustentável (criado em 2019), que obtiveram percentual de 

implementação de 52,6% e de 0%, respectivamente. 

Tendo em vista que as análises sobre as funções de governo foram amplas e não 

ponderaram sobre as prioridades, a materialidade e o interesse social dos 

programas, foram examinados os 22 programas considerados mais relevantes. O 

objetivo era obter uma fotografia mais próxima da realidade em relação às 

prioridades. Entretanto, a imagem sobre o desempenho desses programas não foi 

diferente do que foi observado nas funções.  

Analisando cada componente, seguindo os mesmos critérios da análise de 

desempenho da função, apurou-se que: 

 em torno de 68% (15 dos 22 programas) atingiram 70% de execução 

orçamentária (percentual considerado satisfatório); 
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 apenas 38% (59 dos 155 produtos desses programas) alcançaram entre 

70% e 130% das metas físicas (faixa considerada satisfatória); e 

 apenas 29% (10 dos 34 indicadores desses programas) conseguiram 

atingir ou superar o resultado esperado (acima ou igual a 100%).  

A próxima tabela resume o desempenho dos três componentes para os 22 programas.  

 
Fonte: Excel Addin: funcionalidade do MS Excel que permite acesso à base de dados orçamentária da PCRJ. 
Observação: O desempenho de cada componente foi considerado atendido quando alcançou 70%, gerando o símbolo 
de ticado ao lado do percentual de atingimento. O percentual de 70% foi definido como sendo o mínimo necessário 
para que o programa de governo pudesse ser desenvolvido como um todo. 

Apesar de a maior parte dos programas ter alcançado bom desempenho 

orçamentário (acima de 70% - símbolo de ticado em verde), isso não gerou 

desempenho satisfatório na execução das metas físicas, tampouco dos indicadores. 

Apenas dois programas (‘Gestão sustentável dos resíduos sólidos’ e ‘Expansão do 

saneamento’) tiveram desempenho satisfatório dos seus produtos, porém, não 

tiveram bom desempenho em seus indicadores. De forma inversa, outros quatro 

programas (‘Governança hospitalar e urgência e emergência’, ‘Proteção social 
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especial’, ‘Programa integrado de fomento à cultura’ e ‘Mais moradias’) tiveram 

desempenho satisfatório dos seus indicadores, mas não tiveram bom desempenho 

em seus produtos. 

Ressalte-se que nenhum dos produtos (metas físicas) de sete programas obteve nível 

de atingimento considerado satisfatório. Isso foi influenciado pela execução com 

valor zerado de vários produtos, como observado nos programas: ‘Intervenções de 

revitalização e reestruturação urbana’; ‘Melhoria da mobilidade urbana’; e ‘Trânsito 

seguro’.  

Os indicadores de 12 programas não atingiram o resultado esperado. Um exemplo foi 

o programa ‘0023 - Proteção de encostas e áreas de risco geotécnico’. Seu único 

indicador ‘0503 - taxa de moradias em áreas de alto risco com risco eliminado por 

obras de contenção’, apresentou certa melhoria até o ano de 2020, quando alcançou 

52,0% do resultado esperado. Entretanto, esse nível de atingimento foi mantido em 

2021.  

Constatou-se que dois programas (‘Conserva Rio’ e ‘Rio obras viárias’) não 

possuíam indicadores, ou seja, foram desenhados sem resultados esperados de 

médio e longo prazo (outputs), que resolvessem as causas do problema ou 

necessidade identificada. O ‘Conserva Rio’ tinha por objetivo manter, conservar e 

revitalizar a infraestrutura dos espaços públicos e logradouros da cidade e o ‘Rio 

obras viárias’ tinha por objetivo implantar e desenvolver elementos de 

infraestrutura urbana relacionados a pavimentação, drenagem, obras de arte 

especiais (pontes, viadutos, vias elevadas e passarelas).  

O programa ‘Modernização da gestão e melhoria da infraestrutura na educação’ teve 

incremento expressivo de R$ 728,20 milhões (124,3%) no valor empenhado em 2021 

e apenas três das 10 metas físicas alcançaram nível satisfatório (entre 70% e 130%), 

sendo que quatro metas físicas tiveram execução nula. Ademais, seu indicador ‘0577 

– Taxa de unidades escolares com infraestrutura adequada’ não teve dados 

disponibilizados nos anos de 2020 e 2021. 

Na saúde, constatou-se redução da cobertura do programa Estratégia Saúde da 

Família, saindo do patamar de 70% (entre 2016 e 2018) para 61% (a partir de 2019)329. 

Essa redução foi maior nas equipes de saúde da família completas (com médico em 

sua composição), pois, a partir de 2019, a cobertura de equipes completas passou 

                                                        

329 Vide gráfico apresentado na visão geral da função saúde. 
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para em torno de 52%. Desde então, a falta de médicos tem se mantido nas clínicas 

da família. 

Em análise ampla, a maior execução orçamentária (input) dos 22 programas não 

implicou em atingimento das metas físicas (output) e dos indicadores (outcome), 

considerando o modelo lógico para construção de políticas públicas.  

Além disso, a constatação de problemas sobre a consistência nos dados prejudicou a 

análise sobre o desempenho dos programas. Na função Assistência Social, três 

produtos relacionados ao programa ‘0566 - gestão carioca da política de 

transferência de renda e cadastro único’, passaram para um novo programa 

chamado ‘0519 – Idoso Carioca’.  

Outro limitador das análises foi a inexistência de campo na base de dados 

identificando a forma de apuração dos indicadores, se acumulado ou não. Um 

exemplo foi o indicador ‘0550 – Número de domicílios inseridos em projetos de 

regularização urbanística – PAL’, referente à regularização urbanística e fundiária 

do programa ‘Territórios integrados’. Em 2021 atingiu 24% da meta do PPA (23.751 

unidades, sendo a meta 100.000).  

No programa ‘Gestão sustentável dos resíduos sólidos’ a inconsistência nos dados 

estava relacionada à quantidade de aterros. Embora exista apenas um Centro de 

Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Gericinó, o produto ‘4403 – Aterro 

mantido – CTR Gericinó’ teve execução real de dois aterros em 2021, gerando o 

atingimento incorreto de 200% da meta física (a previsão era de apenas um aterro). 

Para evitar tais distorções nas avaliações sobre o acompanhamento da execução do 

PPA, o ideal é que se obtenha acesso à fonte primária dos dados, deixando de utilizar 

o sistema Excel Addin, já que essa é uma funcionalidade do Excel que acessa a base 

de dados orçamentária da PCRJ. De acordo com o art. 46 da LDO 2021330, o sistema 

                                                        

330 Lei Municipal n.º 6.763, de 14 de agosto de 2020. 

Art. 46. O acompanhamento e a avaliação dos programas constantes do Plano Plurianual 2018-2021 
serão orientados para a produção de informações e de conhecimentos imprescindíveis para o 
aperfeiçoamento da ação governamental.  

§ 1° Para efeito do que dispõe o caput deste artigo, deverá ser utilizado o sistema ORÇAMENTO ou outro 
que vier a substituí-lo, como ferramenta de monitoramento e de avaliação das metas regionalizadas 
por Áreas de Planejamento e dos indicadores dos programas de governo, cabendo ao Órgão Técnico 
Gestor do Sistema Municipal de Orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda a administração do 
sistema. 
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ORÇAMENTO contém os dados primários e é a ferramenta de monitoramento e de 

avaliação das metas regionalizadas por Áreas de Planejamento e dos indicadores dos 

programas de governo. Ou seja, o ORÇAMENTO é o sistema que se pretende utilizar 

como fonte dos dados 331  nas próximas avaliações de desempenho das políticas 

públicas municipais.  

Outro ponto de destaque sobre o desempenho do governo foi a apuração e a análise 

do IEGM. Trata-se de indicador de processos que avalia a efetividade da gestão 

municipal adotado pelos Tribunais de Contas do país. Obteve-se 63 pontos para o 

IEGM 2021, equivalente a nota ‘B’332, classificando a gestão municipal em efetiva.  

Com relação ao último item desse relatório, sobre as ações de enfrentamento à 

pandemia, os trabalhos de fiscalização desta Corte de Contas demonstraram que 

ainda restam pendências quanto à destinação dos bens permanentes oriundos do 

Hospital de Campanha. 

De forma geral, os apontamentos do presente relatório levam para o mesmo 

caminho: a falta de planejamento e acompanhamento da execução dos programas de 

governo. É imprescindível que o PPA municipal se torne efetiva peça de planejamento 

e gestão governamental, com monitoramento e revisão frequentes. O fornecimento 

e o preenchimento de dados fidedignos em sistema informatizado do PPA devem 

                                                        

§ 2° Ficam responsáveis pela inserção das informações referentes às metas físicas no sistema 
ORÇAMENTO, ou outro que vier a substituí-lo, os Órgãos Setoriais de Planejamento e Orçamento no 
prazo estabelecido no § 3°. 

§ 3° Os Órgãos Setoriais de Planejamento e Orçamento deverão atualizar quadrimestralmente as 
informações referentes às metas físicas regionalizadas por Área de Planejamento, no sistema 
ORÇAMENTO, em conformidade com as respectivas liquidações, até o dia quinze do mês subsequente 
ao quadrimestre a que se referem as despesas. 

Resolução SMFP n.º 3.222, de 11 de março de 2021, que regulamentou a periodicidade da atualização das 
metas físicas relativas ao Plano Plurianual, regionalizadas por Área de Planejamento, no Sistema 
ORCAMENTO. 

331  Deliberação TCMRJ n.º 266, de 28/05/2019 (Novo Regimento Interno do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro):  
Art. 218. Para assegurar a eficiência do controle e instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará 
a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 
sujeitos à sua jurisdição, competindo-lhe para tanto, em especial: 
(...) 
IV – acessar irrestritamente, para fins de consulta, os sistemas informatizados e as respectivas bases 
de dados dos órgãos e entidades municipais. 

332 Altamente efetiva (A): IEGM com pelo menos 90%; muito efetiva (B+): IEGM entre 75,0% e 89,9%;  

Efetiva (B): IEGM entre 60,0% e 74,9%; em fase de adequação (C+): IEGM entre 50,0% e 59,9%; e Baixo 
nível de adequação (C): IEGM menor ou igual a 49,9%. 
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refletir as ações do Poder Executivo. Só assim as análises da implementação das 

políticas públicas refletirão o desempenho da atuação governamental. 

Consequentemente, para que o relatório anual de gestão e avaliação seja efetivo 

instrumento de acompanhamento e avaliação do PPA, ele deveria conter não apenas 

os dados quantitativos (sobre execução físico-financeira e atingimento dos 

indicadores dos programas), mas também a justificativa para os resultados não 

alcançados e comentários que qualifiquem os resultados auferidos. 

Adicionalmente, com a obrigatoriedade dos órgãos e entidades da administração 

pública avaliarem políticas públicas, introduzida pela Emenda Constitucional n.º 

109/2021, seria importante que o relatório que divulgará tais análises incluísse 

informações sobre as iniciativas do governo para melhoria da prestação dos serviços 

públicos e questões sobre a governança municipal. Muitas vezes, tais ações, como 

políticas públicas regulatórias, não são captadas pela análise dos programas 

presentes do PPA.  

Antes de tudo isso, os programas devem ser desenhados para que seus resultados 

atuem diretamente sobre as causas do problema identificado, num encadeamento 

lógico333 . Ou seja, o desenho das políticas públicas deve ter coerência entre: i) o 

problema identificado e o programa estabelecido como resposta ao problema; ii) os 

resultados esperados do programa e as causas identificadas do problema; e iii) os 

elementos do programa (objetivo, indicador e meta), tendo em vista o problema e os 

resultados. 

Também é importante que os indicadores e as metas caracterizem as políticas a que 

se referem. Há técnicas e instrumentos para a escolha dos indicadores para produtos 

e resultados dos programas de governo. Devem atender a diversas propriedades, 

dentre elas, validade, confiabilidade e clareza334. Precisam seguir, ainda, o modelo 

‘SMART’335: específico, mensurável, atingível, relevante e com tempo definido para 

alcance dos resultados. 

O primeiro passo para se conseguir bons resultados é construir políticas públicas 

coerentes com objetivos claros e atingíveis que solucionem, de fato, os problemas da 

                                                        

333 Acórdão 2515/2019 Plenário TCU- Acompanhamento do PPA 2020-2023. 

334 BRASIL. Ministério da Economia. Manual de indicadores do Plano Plurianual 2020-2023. Brasília, 
junho de 2020. 

335  BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Guia Metodológico Indicadores de 
Programas. Brasília, março de 2010. 
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população carioca. Um bom planejamento é fundamental para a implementação dos 

programas de governo, mas também facilita a correção dos rumos e o controle dos 

gastos governamentais.  

A leitura dos comentários com análises qualitativas presentes nos subitens deste 

relatório demonstrou que o cenário global é de baixa implementação das políticas 

públicas municipais contidas no PPA, de planejamento inadequado e de fragilidade 

dos dados. Planejamento e gestão efetivos aliados à melhoria na qualidade dos gastos 

podem reverter esse quadro. 

Por fim, visando superar as limitações das análises devido aos problemas na base de 

dados, propõe-se que sejam emitidas as seguintes determinações:  

Destinatários 

Gabinete do Prefeito - GBP  

Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO  

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SMFP 

Determinação 

DT8 

Que seja disponibilizado o acesso à base de dados do sistema 
ORÇAMENTO, citado nos parágrafos 1º ao 3º do art. 46 da Lei 
Municipal n.º 6.763, de 14 de agosto de 2020 (LDO 2021) e na 
Resolução SMFP n.º 3.222, de 11 de março de 2021. 

Achado/Referência 
Divergências na base de dados (subitens 5.1.4; 5.2.4.2; 5.2.8.2; 
5.3.4; e 5.3.16). 

Motivação 
Deliberação TCMRJ n.º 266, de 28/05/2019 (Novo Regimento 
Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro), 
art. 218, inciso IV. 

Destinatários 

Gabinete do Prefeito - GBP  

Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO  

Secretaria Municipal de Infraestrutura – SMI 

Determinação 

DT9 

Que seja disponibilizado o acesso à base de dados do Sistema 
Corporativo de Acompanhamento e Controle de Obras e Serviços 
de Engenharia (SISCOB), instituído pelo Decreto n.º 30.062, de 12 
de novembro de 2008. 

Achado/Referência 
Desempenho insuficiente das metas físicas e indicadores dos 
programas incluídos na função urbanismo (subitem 5.2.3.2). 

Motivação 
Deliberação TCMRJ n.º 266, de 28/05/2019 (Novo Regimento 
Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro), 
art. 218, inciso IV. 
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6 Monitoramento das deliberações constantes nos 

Pareceres Prévios anteriores  

Esta Corte emitiu, na sessão especial ocorrida em 11/08/2021, Parecer Prévio 

favorável à aprovação de Contas relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade 

do Exmo. Sr. Jorge Miguel Felippe, no período de 22/12/2020 a 31/12/2020 e pela 

emissão de Parecer Prévio contrário à aprovação das Contas de Governo de 

responsabilidade do Exmo. Sr. Marcelo Bezerra Crivella, no período de 01/01/2020 a 

21/12/2020, com 5 alertas, 16 determinações e 8 recomendações dirigidas ao Poder 

Executivo Municipal (Processo n.º 40/100.517/2021). 

Neste item, com o objetivo de avaliar o empenho da Administração em sanar as 

deficiências reveladas no exame de exercícios anteriores, serão analisadas as 

respectivas determinações, recomendações e oportunidades de melhorias, levando-

se em conta os dados obtidos durante as auditorias realizadas pela CAD, as 

informações recebidas das Inspetorias Gerais e os esclarecimentos prestados pelas 

jurisdicionadas, que formaram nesta Corte o Processo n.º 040/101.370/2021, o qual é 

integrado pelos seguintes documentos. 

OFÍCIO ORIGEM PÁG 

Of. PG/GAB n.º 180/2021 
Procuradoria Geral do Município – 
PGM 

Peça 003 – Pág. 01 

Of. n.º 1384/2021 – PRE 
Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana – COMLURB 

Peça 005 – Pág. 01 

 
Of.  n.º SME-OFI-2022/01981 Secretaria Municipal de Educação - 

SME 
Peça 007 – Págs. 01 e 02 
Peça 008 – Págs. 01 a 03 

 
Of. n.º EOP-OFI-2022/00198 

 
SEOP 
 

Peça 010 – Págs. 01 e 02 

  
Of. TCM/GPA/SES/E/001/00752/2021 Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

Peça 013 – Págs. 01 a 168 
Peça 014 – Págs. 01 a 32 

 
Of. n.º CET-OFI-2022/00047 Companhia de Engenharia de Tráfego – 

CET-RIO  
Peça 016 – Págs. 01 a 05 

 
 
 
Of. n.º PVR-OFI-2022/00106 

Instituto de Previdência e Assistência 
do Município do Rio de Janeiro – 
PREVI-RIO 
 

Peça 018 – Págs. 01 e 02 
Peça 019 – Págs. 01 a 41 
Peça 020 – Págs. 01 a 79 
Peça 021 – Págs. 01 a 12 
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Of. n.º PRE CSV-OFI-2022/00031 
Secretaria Municipal de Conservação – 
SECONSERVA 

Peça 023 – Pág. 01 

Of. PG/GAB n.º 02/2022 
Procuradoria Geral do Município - 
PGM 

Peça 025 – Págs. 01 a 06 

Of. n.º RSU-OFI-2022/00084 
Empresa Pública de Saúde do Rio de 
Janeiro S/A – RIOSAÚDE 

Peça 027 – Págs. 01 e 02   

Of. n.º Nº MTR-OFI-2022/00156 
Secretaria Municipal de Transportes – 
SMTR 

Peça 029 – Págs. 01 a 08 

Of. n.º ART-OFI-2022/00002 

Of. n.º ART-OFI-2022/00003 

 

 

F-ARTES 
Peça 031 – Pág. 01 
Peça 033 – Pág. 01 

Of. n.º CGM-OFI-2022/00106 

 

Controladoria Geral do Município do 
Rio de Janeiro – CGM 

Peça 035 – Págs. 01 a 03 

Of. n.º IFR-OFI-2022/00089 Secretaria Municipal de Infraestrutura 
– SMI 

Peça 037 – Págs. 01 e 02 

Of. SMFP n.º 03/2022 Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento – SMFP 

Peça 039 – Págs. 01 a 15 

Of. SETUR n.º 002/2022 Secretaria Municipal de Turismo – 
SETUR Peça 041 – Pág. 01 

Of. MUL-OFI-2022/00049 

 
Empresa Municipal de Multimeios –
MULTIRIO 

Peça 043 – Págs.  01 e 02 
Peça 044– Págs.  01 a 68 

Of. RIOZOO PRES n.º 002/2022 
Fundação Jardim Zoológico da Cidade 
do Rio de Janeiro – RIOZOO Peça 046 – Pág.  01 

 
 

Of.  n.º QVE-OFI-2022/00169 
Secretaria Municipal de 
Envelhecimento Saudável e Qualidade 
de Vida – SEMESQV 

 
Peça 048 – Págs. 01 e 02 

Of.  n.º TRA-OFI-2022/00011 
Secretaria Municipal de Trabalho e 
Renda – SMTE 

 

Peça 050 – Pág. 01 

Of.  n.º 040/2022 
Fundação Instituto das Águas do 
Município do Rio de Janeiro – RIO-
ÁGUAS 

 
Peça 052 – Pág. 01 

Of. n.º SMU-OFI-2022-00057 
Secretaria Municipal de Planejamento 
Urbano – SMPU 

 

Peça 054 – Págs. 01 e 02 

 

Of.  n.º IC-OFI-2022-00014 

Empresa Municipal de Artes Gráficas – 
IMPRENSA DA CIDADE 

Peça 056 – Pág. 01 
Peça 057 – Págs. 01 a 05 
Peça 058 – Págs. 01 a 05 

Of.  n.º HBT-OFI-2022-00187 
Secretaria Municipal de Habitação –
SMH Peça 060 – Págs. 01 a 04 

Of.  n.º RF-PRE n.º 004/2002 RIOFILME Peça 062 – Págs. 01 a 03 

Of.  n.º TUR-OFI-2022/00021 
Empresa de Turismo do Município do 
Rio de Janeiro – RIOTUR Peça 064 – Págs. 01 e 02 
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Of.  n.º ASS-OFI-2022/00386 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social – SMAS Peça 066 – Págs. 01 e 02 

Of. N.º IPL-OFI-2022/00162 
Empresa Municipal de Informática S.A, 
- IPLANRIO Peça 068 – Págs. 01 e 02 

Of. N.o MAB-OFI- 2022/00676 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente da Cidade - SMAC Peça 070- Pág, 01 

 
DETERMINAÇÕES 2020 ANÁLISE RR OBSERVAÇÕES 

D.1 – Que, no exercício de 2021, os 
recursos provenientes da arrecadação 
das multas de trânsito sejam aplicados, no 
percentual mínimo de 5%, em campanhas 
educativas de prevenção de acidentes 
(subitem 15.14). 

AF   

De acordo com a Assessoria de Orçamento 
da CET-RIO, considerando a situação de 
calamidade sanitária e a baixa arrecadação 
dos recursos provenientes da arrecadação 
das multas de trânsito nos primeiros meses 
de 2021, a CPFGF – Comissão de 
Planejamento Financeiro e Gestão Fiscal 
bloqueou preventivamente a execução da 
Fonte de Recursos 169- MULTAS POR 
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO 
TRÂNSITO no sistema FINCON em abril 
daquele ano. Os recursos liberados para a 
CET-RIO foram suficientes apenas para 
manter minimamente as atividades 
cotidianas necessárias ao gerenciamento e 
controle do trânsito da cidade. A Lei nº 
7.199/2021 autorizou a suspensão de 
vinculação de receitas relativas às multas 
por infração à legislação de trânsito no 
exercício de 2021, desobrigando o 
Município de cumprir o percentual 
previsto na Lei nº 4.644/2017, alterada 
pela Lei nº 6.517/2019 (P016, pág. 04/05).  

D.2 - Que os ordenadores de despesas 
cumpram os procedimentos licitatórios 
de modo a realizar o planejamento e a 
execução dos certames com a devida 
antecedência, pois contratações 
emergenciais só podem acontecer de 
forma excepcional e devidamente 
justificada, sendo inadmissível a 
ocorrência de sucessivas contratações 
diretas fundamentadas na emergência. 

 NA 

 

Desde 
2018 

D9 

 

A SMFP informou que mantém constante 
aprimoramento dos procedimentos e da 
equipe técnica para melhor desempenho 
das atividades relativas aos processos 
licitatórios, especialmente quanto ao seu 
planejamento e execução, para melhor 
cumprimento das exigências legais (P039, 
pág. 02).  

A CGM informou que, no ano de 2020, não 
foram realizadas despesas emergenciais 
por parte dos ordenadores de despesas da 
Controladoria e que as despesas 
necessárias ao funcionamento e a 
execução das atividades da mesma são 
planejadas e executadas com razoável 
antecedência a fim de que sejam evitadas 
contratações emergenciais (P035, pág. 
01).    

A SEOP também informou que não foi 
promovida contratação emergencial nessa 
Secretaria, no exercício de 2021, visto que 
foram realizados o planejamento e a 
execução dos certames licitatórios, bem 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 433ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       434 

 

como não houve, durante o referido 
exercício, situação que justificasse a 
celebração de contrato emergencial 
(P010, pág. 01). 

A SECONSERVA informou que vem 
adotando como regra a realização de 
procedimentos licitatórios de 
planejamento e a execução dos certames 
com a devida antecedência de forma que a 
contratação de dispensa emergencial só 
seja realizada de forma excepcional e 
devidamente justificada, sem reincidência 
das mesmas (P023, pág. 01).   

A F-ARTES comunicou que não existe 
histórico de contratações sucessivas 
fundamentado no art. 24, IV, da Lei  
nº 8.666/1993. Todavia, a F-ARTES 
compromete-se a continuar a realizar 
todas as medidas necessárias para o 
planejamento e a execução dos certames 
em tempo hábil para que não haja 
contratações fundamentadas no referido 
artigo (P031, pág. 01). 

A SMH informou que não realizou 
contratações emergenciais no ano de 
2021 (P060, pág. 01). 

A Fundação RIOZOO informou que as 
atuais contratações são oriundas de Atas 
de Registro de Preços e, por essa razão, 
não se aplica a modalidade de licitação. Em 
caso de eventual excepcionalidade serão 
adotadas as formalidades exigidas pela 
CGM (P046, pág. 01). 

A SEMESQV informou que está sendo 
realizada a fase de planejamento dos 
procedimentos licitatórios, quando 
cabível, dentro da antecedência razoável. 
Entretanto, como é um órgão de tamanho 
modesto, não dispõe de Comissão de 
Licitação na estrutura, e conta com o 
auxílio de outros órgãos na realização de 
procedimentos licitatórios (P048, pág. 01). 

A SMTR informou que não houve 
contratações emergenciais e que 
permanece atenta para que isso não 
ocorra (P050, pág. 01). 

A Fundação Rio-Águas manifestou-se 
afirmando o compromisso em observar e 
cumprir os procedimentos licitatórios de 
modo a planejar e executar os certames 
com a devida antecedência (P052, pág. 01). 

A SETUR comunicou que estão sendo 
tomadas todas as medidas cabíveis para 
atendimento integral ao Parecer Prévio do 
TCMRJ sobre as Contas de Governo de 
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2020, em especial os Alertas, 
Determinações, Recomendações e 
Oportunidades de Melhorias 
apresentados no Parecer.  Em relação à 
D.2, a Secretaria, após sua recriação, por 
intermédio do Decreto Rio  
nº 49.332/2021, tem trabalhado de forma 
a planejar seus projetos, seguindo o devido 
processo legal de contratação, com base 
nas leis e regulamentos vigentes, para que 
não haja necessidade de contratações 
emergenciais (P041, pág. 01). 

A Secretaria Municipal de Planejamento 
Urbano – SMPU informou que no exercício 
de 2020 não foi identificada nos registros 
da antiga SMU a ocorrência de 
contratações emergenciais (P054,  
pág. 01). 

A COMLURB informou que, em reunião da 
diretoria executiva, realizada em 28 de 
outubro de 2021, todos os diretores em 
suas respectivas áreas foram orientados a 
realizarem um rígido controle do 
vencimento de aquisições e/ou serviços, a 
fim de que todos os procedimentos 
licitatórios sejam planejados e executados 
com antecedência, evitando, assim, 
sucessivas contratações emergenciais 
(P005, pág.01). 

A Empresa Municipal de Artes Gráficas 
S.A. - Imprensa da Cidade comunicou que 
em 2020 realizou uma contratação 
emergencial, justificada, para aquisição de 
papel (P056, pág. 01) . 

A PGM informou que, em face à pandemia 
do novo Coronavírus (Covid-19), e 
seguindo orientação das autoridades 
públicas e sanitárias no sentido de que as 
pessoas evitassem circular em espaço 
público, publicou a Resolução PGM  
nº 981/2020, instituindo o trabalho à 
distância, havendo a necessidade de 
proporcionar acesso remoto aos 
servidores. Diante da urgente necessidade 
de não parar o serviço público prestado 
pela PGM, foi efetuada a contratação 
direta emergencial de 75 licenças de 
acesso à virtualização de desktops (VDI) e 
respectivos serviços de suporte ao 
ambiente. A escolha do fornecedor 
decorreu do fato de já possuir contrato 
vigente para este objeto (P025, págs. 01 e 
02).  

A MULTIRIO informou que, em 2021, a 
única contratação por emergência 
realizada pela empresa foi para 
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contratação de plano de assistência à 
saúde para atendimento aos empregados 
da MULTIRIO e seus dependentes, 
conforme Processo Administrativo  
nº 07/100.857/2021, pelo prazo de 180 
dias, evitando interromper os serviços de 
assistência à saúde. A contratação 
emergencial ocorreu tendo em vista que o 
Pregão Eletrônico COMLURB/SRP nº 
300/2021 para formalização da Ata de 
Registro de Preços não ter sido finalizada. 

Assim, seguindo orientação da COMLURB, 
responsável pela realização da ata, todos 
os órgãos participantes da mesma 
deveriam fazer um contrato emergencial 
pelo prazo de até 180 dias até que o pregão 
fosse finalizado. 

Em 05 de novembro de 2021, foi publicada 
a Ata de Registro de Preços COMLURB  
nº 028/2021 e a MULTIRIO aderiu à ata, 
assinando em 1º de dezembro de 2021 o 
Contrato nº 23/2021 com a Empresa 
KLINI SAÚDE, com vigência de 24 meses, 
conforme Processo Administrativo  
nº 07/101.022/2021 (P043, págs. 01 e 02).  

A RIOFILME esclareceu que, em 2020, não 
realizou nenhuma contratação 
emergencial e, em 2021, realizou uma 
contratação emergencial, referente ao 
Plano de Saúde para seus colaboradores, 
uma vez que o Plano anterior não foi 
renovado tendo em vista a proposição de 
um reajuste com percentual acima do 
permitido por lei. 

Informou, ainda, que o procedimento 
licitatório para uma nova contratação 
estava sendo realizado pela COMLURB, 
mas ainda em fase de homologação. Para 
que o serviço não fosse interrompido, a 
RIOFILME, seguindo orientação da 
COMLURB, realizou a contratação 
emergencial da Empresa KLINI SAÚDE 
(Contrato n.º 034/2021) pelo prazo de 180 
dias, a partir do dia 01/10/2021, com 
cláusula de rescisão antecipada (P062, 
pág. 01). 

A RIOTUR apontou 7 (sete) contratações 
por dispensa de licitação, todas 
relacionadas com o evento “Carnaval” em 
2020. Em 2021, ocorreram duas 
contratações de forma emergencial: 
Réveillon e Plano de Saúde. A primeira, em 
razão do surgimento da variante Ômicron, 
resultando numa mudança de escopo do 
evento com prazo bastante curto de 
realização. A segunda, uma contratação 
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emergencial por até 180 dias, em função 
do término do contrato vigente em toda a 
Prefeitura com a prestadora anterior do 
serviço havendo o cancelamento dos 
atendimentos médicos e interrupção de 
tratamento daqueles que já se 
encontravam internados (P064, págs. 01 e 
02). 

A SMI informou que: 

- a RIO-URBE, atendendo a recomendação 
anterior da Egrégia Corte de Contas, 
passou a figurar nos convênios celebrados 
com as Secretarias e respectivas 
contratações na qualidade de 
Interveniente, cabendo às referidas pastas 
convenentes determinarem quais obras e 
serviços serão licitados; 

- a Fundação GEO-RIO tem planejado suas 
ações para que as contratações de obras, 
serviços de engenharia e demais serviços 
sejam oriundos de processos licitatórios; 

Ressalta que a ação climática e ocupação 
tornam as encostas suscetíveis à 
ocorrência de acidentes geológicos e 
geotécnicos que, na maioria das vezes, 
exigem ações emergenciais para 
restabelecer as condições de segurança no 
local. No Exercício de 2021 foram 
publicadas 24 licitações para contratação 
de obras e 6 contratações emergenciais 
com as devidas justificativas nos 
respectivos processos administrativos. 

Informou também que nos demais órgãos 
ligados à SMI não houve contratação 
emergencial (P037, págs. 01 e 02). 

A PREVI-RIO comunicou que foi realizada 
de forma tempestiva e em conformidade 
com as exigências legais, a contratação da 
Empresa SIMPRESS COMÉRCIO 
LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, vencedora 
do Pregão Eletrônico nº 356/2020, 
realizado pela SMFP/SUBGC, cujo 
contrato teve início em 15 de outubro de 
2021, consoante autos do Processo 
Administrativo nº 04/262.082/2021. 
Contudo, em virtude das dificuldades 
apresentadas pela citada empresa para 
entrega, instalação e configuração dos 
equipamentos antes da data final de 
vigência do contrato anterior, dia 04 de 
novembro de 2021 e, sobretudo, tendo em 
vista a imprescindibilidade dos serviços de 
locação de impressoras, a PREVI-RIO 
realizou, por conseguinte, a contratação, 
de forma emergencial, e, com cláusula 
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resolutiva, da Empresa ZIULEO COPY 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo 
período de 180 dias, consoante autos do 
Processo Administrativo  
nº 05/506.239/2015  (P018, pág. 01).  

A RioSaúde, expõe que, após a assunção da 
nova Gestão Municipal, identificou que a 
realização de procedimentos emergenciais 
era uma prática costumeira na Empresa. 
Neste contexto, também foi possível 
observar os motivos que ensejaram a 
realização das contratações emergenciais. 
O Município do Rio de Janeiro enfrentava 
o ápice da situação de calamidade, 
havendo para a RioSaúde aumento 
exponencial de contratações realizadas 
para suprir o aumento de demanda nas 
unidades de saúde, contrastando com o 
substancial deficit de pessoal necessário 
para absorver o repentino crescimento da 
carga de trabalho. 

No mesmo período, com a rescisão 
repentina de diversos contratos de gestão 
firmados entre a SMS e Organizações 
Sociais, a RioSaúde informou que assumiu 
a administração de diversas unidades sem 
o devido planejamento antecipado, além 
do caos em que não houve a devida 
cobertura convenial,  somando-se, ainda, o 
cenário de patente crise mundial de saúde 
que era vivenciada no momento, com a 
abertura de hospitais de campanha, 
criação de novos leitos em unidades já 
estabelecidas, compra de novos 
equipamentos, medicamentos e insumos 
em total escassez no mercado. 

A RioSaúde destacou que, quando iniciou a 
nova Gestão, foram despendidos esforços 
para a reestruturação da Empresa com a 
realização de ações em conjunto com a 
SMS visando à regularização dos 
convênios não formalizados, além da 
adoção de medidas para composição e 
suplementação de equipe e a realização de 
levantamento dos serviços prestados e 
aquisições efetuadas sem o 
correspondente procedimento licitatório. 
Diante das ações adotadas, informa ter 
logrado êxito em realizar cerca de 24 
pregões no ano de 2021, e, para o presente 
exercício, já iniciou o devido planejamento 
de serviços e aquisições a serem licitados, 
buscando substituir, assim, as 
contratações diretas, atualmente vigentes, 
bem como assegurar que os próximos 
procedimentos licitatórios sejam 
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realizados com a antecedência mínima 
desejável (P027, págs. 01 e 02). 

A SMS informou que, com o objetivo de dar 
cumprimento à D.2, e considerando a 
necessidade de publicizar a Matriz de 
Responsabilidade referente aos Contratos 
de Gestão, demais instrumentos de 
parceria com o Terceiro Setor e 
Administração Indireta, às contratações 
de prestações de serviços e aquisições, 
foram editadas as Resoluções SMS nos 
4.974 e 4.975, de 04/08/2021 (P013, pág. 
65). 

A SMTR informou que a CET-RIO sempre 
evitou a celebração de contratações 
emergenciais, fato que não ocorreu, pelo 
menos, de janeiro de 2019 a fevereiro de 
2020, quando foi compelida a celebrar seu 
primeiro contrato em caráter emergencial 
em anos. 

De acordo com a SMTR, essa contratação 
deu-se em função de litígio no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, após decisão do Egrégio TCMRJ, 
com a qual uma das licitantes não 
concordou. A ação decorrente desse litígio 
permaneceu sem resolução até meados de 
2021, fato que obrigou a CET-RIO a 
realizar uma segunda e até uma terceira 
contratação emergencial para o objeto 
almejado. 

A CET-RIO ressaltou que a sessão do 
Pregão Eletrônico nº 540/2018, realizado 
visando tal contratação, foi aberta no dia 
04 de dezembro de 2018, portanto dois 
meses antes do término do contrato então 
vigente. 

Trata-se da prestação de serviços de 
manutenção em aproximadamente 1.300 
equipamentos semafóricos eletrônicos, 
bem como no sistema centralizado que 
controla esses equipamentos, o que 
poderia trazer graves prejuízos e riscos à 
segurança viária dos usuários, se não 
realizada (P016, pág. 02). 

No início de 2021, foi efetuada atualização 
do Termo de Referência atinente ao objeto 
da requerida contratação e foi realizado o 
Pregão Eletrônico nº 059/2021 em 
substituição ao supracitado Pregão 
Eletrônico nº 540/2018, revogado nesse 
mesmo exercício de 2021 (P029, págs. 
03/04).  

A SMAS esclareceu que a contratação 
emergencial junto a Claro S/A se deu em 
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função da suspensão do Pregão Eletrônico 
RP-CVL/SUBSC nº 451/2020 pelo TCMRJ.  

Também por conta da suspensão do 
Pregão Eletrônico RP-CVL/SUBSC  
nº 356/2020, e visando garantir a 
manutenção da prestação dos serviços de 
locação de impressoras e sistema de 
gerenciamento de impressão foi celebrado 
instrumento contratual, de forma 
emergencial, junto à Ziuleo Copy 
Comércio e Serviços Ltda. Durante o 
exercício 2021, priorizou-se a celebração 
de parcerias com entidades da sociedade 
civil mediante a realização de 
Chamamentos Públicos, não havendo 
qualquer pactuação neste âmbito em 
caráter emergencial (P066, págs. 01 e 02). 

A SME informou que a atual gestão, ao 
assumir a Secretaria no presente exercício 
manteve algumas contratações 
emergenciais, como: serviços de limpeza 
nas Unidades Escolares; fornecimento de 
cartão alimentação para os alunos que, 
devido à pandemia do Covid 19, não 
podiam assistir aulas presenciais, pois as 
escolas se mantinham fechadas; 
contratação de TV aberta para 
oferecimento de aulas remotas aos alunos; 
contratação de impressão de cadernos 
pedagógicos para dar suporte às aulas, 
dados patrocinados, de forma a viabilizar 
aos alunos acesso às aulas remotas e 
aquisição de máscaras para utilização na 
prevenção do contágio do vírus Covid 19. 

De acordo com a SME, ainda foram 
realizadas contratações de serviços de 
vigilância desarmada por algumas 
Coordenadorias Regionais de Educação 
para inibir atos de vandalismo que 
aumentaram durante o período em que as 
unidades escolares permaneciam 
fechadas; 

No entanto, a SME comunicou que, com 
planejamento e organização, conseguiu 
concluir os procedimentos licitatórios que 
substituíram todas as contratações 
emergenciais acima elencadas. Apenas os 
serviços de vigilância ainda não tiveram a 
licitação concluída. O certame está sendo 
realizado por meio do Pregão SRP/SME  
nº 740/2021 (P007, pág.01). 

A 1ª IGE informou que, no exercício 2021, 
não identificou volume significativo de 
contratações emergenciais em suas 
Unidades Jurisdicionadas. 
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A 2ª IGE esclareceu que, em sua área da 
atuação, não verificou a ocorrência de 
sucessivas contratações emergenciais no 
ano de 2021. 

A 3ª IGE verificou que, no exercício de 
2021, continuaram a ocorrer contratações 
emergenciais no âmbito da SME, como, por 
exemplo, na prestação de serviços de 
limpeza nas Unidades Escolares. 

A 4ª IGE registrou que a ineficiência no 
gerenciamento dos procedimentos 
licitatórios é um problema sistêmico, tanto 
na SMS como na Rio Saúde, e que depende 
da implementação de medidas 
estruturantes para sua solução.  A IGE 
verificou em suas auditorias que a 
melhoria do gerenciamento dos processos 
licitatórios, foi parcialmente cumprida, 
uma vez que, apesar dos esforços 
envidados pela atual gestão, 85% dos 
processos licitatórios conclusos após 
30/12/2020 duraram entre 1 e 4 anos, 
tempo considerado excessivo para 
finalizar-se procedimentos licitatórios. 

A 6ª IGE informou que, em 2021, houve a 
contratação emergencial pelos seguintes 
órgãos: 
- Companhia de Desenvolvimento Urbano 
da Região do Porto do Rio de Janeiro 
(CDURP); 
- Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana (COMLURB); 
- Companhia de Engenharia de Tráfego 
(CET-RIO) e 
- Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-
Rio).  

D.3 - Que seja implementada ferramenta 
online consistente em Cadastro Geral de 
Obras do Município do Rio de Janeiro, 
com o objetivo de dar cumprimento ao 
disposto no art. 45, § único, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e no art. 8º, V, da 
Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de 
Acesso à Informação. 

NA 

Desde 
2018 

D22 

 

De acordo com a manifestação da SMI, já 
se encontra em elaboração, em conjunto 
com o Gabinete do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito, a modelagem de ferramenta 
visando dar visibilidade a todas as obras 
em curso nesta municipalidade, em 
atendimento à citada legislação (P037, 
pág. 02). 

D.4 - Que a CGM, a SMFP e a SME criem, 
em conjunto, procedimentos de execução 
orçamentária necessários a fim de que a 
elaboração do Anexo 8 do RREO 
considere apenas as despesas 
efetivamente relacionadas à Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino, não 
computando despesas como aquelas 
descritas nos subitens 3.1.1 a 3.1.4 do 
relatório da CAD. 

 

AF 

Desde 
2004 

D3 

A SMFP informou que a SME é responsável 
pela Execução Orçamentária das dotações 
orçamentárias autorizadas pela Lei nº 
6.842/2020, Lei de Orçamento Anual 
(LOA). Salienta ainda que diversos 
procedimentos foram adotados para 
permitir que a elaboração do Anexo 8 do 
RREO considere apenas as despesas 
efetivamente relacionadas à Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino: 

 Despesas com Ensino Estadual 
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Este item, que vem sendo apontado 
rotineiramente, trata de 
consequências do Termo de Cessão  
nº 251/2011, celebrado entre a SME e 
a SEDUC, onde o Município realiza 
orçamentariamente as despesas que o 
Estado deverá ressarcir a posteriori. 

Ocorre que o Governo do Estado não 
vem realizando o pagamento das 
Notas de Débito emitidas, o que 
representa, aos olhos da Corte de 
Contas, investimento da Prefeitura em 
Ensino Médio; 

 Despesas com Concessionárias – 
Juros e Multa 

Despesas referentes a juros e multas 
decorrentes de pagamento em atraso 
de faturas de concessionárias. 

O atual Classificador da Receita e da 
Despesa já contempla item 
orçamentário específico, a saber, 
3.3.90.39.58 – Juros, Multas e Outras 
Penalidades – Serviços de Terceiros. 
Acontece que, segundo informações 
da SME, quando o Concessionário não 
individualiza o valor de juros e multa 
do principal, por limitações do Tesouro 
Municipal, toda a fatura precisaria ser 
liquidada em uma mesma Fonte de 
Recurso. Dessa forma, a segregação da 
despesa seria impossível quando 
disponibilizados apenas recursos que 
sejam contabilizados no mínimo 
constitucional para gastos com 
Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino. A mesma interpretação recairá 
sobre recursos vinculados destinados 
ao financiamento da Educação; 

 Despesas com Obrigações Tributárias 
e Contributivas – Juros e Multa 

Situação análoga à relatada no ponto 
anterior, sendo certo que o 
Classificador da Despesa e da Receita 
2021 identifica seu registro 
orçamentário como 3.3.90.47.16 – 
Juros e multas decorrentes de 
pagamento em atraso de obrigações 
tributárias e contributivas; 

 Bibliotecas Municipais 
Tema também recorrente. A SME, em 
manifestações pretéritas, identificou 
que as bibliotecas municipais são, hoje, 
equipamentos da Educação, tendo 
ocorrida a transferência da SMC. 
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Neste item, o fator determinante da 
exclusão é o fator da utilização dos 
espaços não ser exclusivo aos alunos 
da Rede Pública Municipal de Ensino. 
O Parquet de Contas já manifestou a 
aceitabilidade de uso proporcional de 
recursos do MDE, devendo a 
municipalidade possuir controle para 
fundamentar os índices apurados 
(P039, págs. 03 e 04). 

De acordo com a CGM, diversos 
procedimentos foram adotados para 
permitir que a elaboração do Anexo 8 do 
RREO considere apenas as despesas 
efetivamente relacionadas à Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino. 

Em complementação a todos os 
procedimentos adotados, tendo em vista 
que em 2021 foi elaborado o Plano 
Plurianual para o Quadriênio 2022-2025, 
a estruturação orçamentária da Secretaria 
Municipal de Educação, a partir de 2022, 
conterá ação específica, descrita a seguir 
para a concentração das despesas de 
custeio que hoje são apontadas para a 
exclusão da base de cálculo da MDE: Ano: 
2022; Ação: 2972; Descrição: Despesas 
não Pertinentes ao MDE – LDB Artigo 71; 
Objetivo Específico: Viabilizar despesas 
pertinentes à SME que, pelas suas 
características, não podem ser 
consideradas manutenção e 
desenvolvimento de ensino. 

Dessa forma, a partir de 2022 a SME terá 
em sua estruturação condições de 
alocação específica para despesas 
comumente impugnadas por essa Corte de 
Contas (P035, pág. 02).  

A SME informou que conforme acordado 
entre os órgãos envolvidos, o PPA 
2022/2025 passa a constar com a Ação 
2972 – Despesas não Pertinentes ao MDE 
– LDB Artigo 71, que permitirá a apuração 
rigorosa das despesas incluídas no MDE + 
FUNDEB (P007, pág.  02). 

D.5 - Que os recursos advindos do 
FUNDEB sejam aplicados somente em 
ações consideradas como de manutenção 
e desenvolvimento do ensino para a 
educação básica pública, nos termos do 
art. 25, caput, da Lei Federal n.º 
14.113/2020 c/c com o art. 70, caput e 
incisos I a VIII, da Lei Federal n.º 
9.394/1996. 

NA 

Desde 
2016 

D5 

De acordo com a manifestação da SME 
acerca da D.4, a nova ação permitirá a 
alocação de recursos adequada à 
Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino (P007, pág. 02). 

Em que pese a resposta da jurisdicionada, 
na auditoria realizada pela CAD, em março 
de 2022, foi verificado que os valores de 
juros e multas, pagos nas Fontes de 
Recursos: 142 (FUNDEB) e 342 (FUNDEB 
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– Exercícios Anteriores), referentes às 
faturas de energia elétrica, água e esgoto, 
telefonia e gás das Coordenadorias de 
Educação no período de janeiro a 
dezembro de 2021 totalizaram  
R$ 710.870,92. 

Trata-se de utilização indevida dos 
recursos do FUNDEB, posto que tais 
despesas não se coadunam aos termos do 
art. 25, caput, da Lei Federal n.º 
14.113/2020 c/c com o art. 70, caput e 
incisos I a VIII, da Lei Federal n.º 
9.394/1996 (subitem 4.2). 

D.6 - Que a Secretaria Municipal de 
Educação apresente um plano de ação 
que tenha como objetivo a retomada do 
ensino na rede pública municipal 
compensando as perdas decorrentes do 
fechamento das escolas em 2020 e parte 
do 1º semestre de 2021, tendo em vista a 
reabertura das unidades. 

 

NA  

Segundo informado pela Subsecretaria de 
Ensino/SME, a Resolução SME  
nº 250/2021 regulamentou o retorno das 
aulas presenciais nas Unidades Escolares 
da Rede Pública Municipal de Ensino, de 
forma escalonada, ao longo do ano, 
seguindo os protocolos sanitários 
recomendados pelo Comitê de Saúde da 
Cidade do Rio de Janeiro. As Unidades 
Escolares que atendiam aos requisitos 
necessários para o cumprimento do 
protocolo sanitário eram autorizadas a 
voltar com as aulas presenciais. Desta 
forma, toda a Rede Municipal teve o 
retorno obrigatório presencial a partir de 
03 de novembro de 2021. 

O Plano de Ação da SME para 2022 
envolve: Continuum Curricular 
(Deliberação E/CME nº 50/2021); 
Programa Reforço Rio e Avaliação e 
Monitoramento dos alunos da Rede (SAEB 
e Prova Rio). 

Como Reforço, foi instituída a estratégia 
Rioeduca na TV que oferece 10 horas e 30 
minutos de programação, diariamente, em 
três horários (manhã, tarde e noite), em TV 
aberta e canal fechado. Esse tempo é 
organizado em aulas para a Educação 
Infantil, 1º ao 9º ano, Carioca II (Projeto de 
Correção de Fluxo) e Educação de Jovens e 
Adultos.  

A programação é divulgada 
semanalmente, por meio dos perfis das 
redes sociais da SME e por e-mail para as 
Coordenadorias Regionais de Educação, 
Unidades Escolares e professores. Essa 
mesma programação também está 
disponibilizada no portal da MULTIRIO. 

Quanto ao material Rioeduca, desde o 
início do ano letivo de 2022, tanto os 
estudantes quanto os professores têm 
acesso ao formato impresso (entregue na 
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Unidades Escolares) e ao arquivo digital. 
(P008, pág.01 a 03). 

Embora conste no site da Prefeitura do Rio 

que, para compensar as perdas 
decorrentes do fechamento das escolas, a 
Secretaria de Educação trabalhou, dentre 
outras, com 3 (três) frentes: Recuperação 
de Aprendizagem, Reforço Rio e 
Priorização Curricular, a 3ª IGE, destaca 
que não recebeu o plano de ação, 
conforme previsto na referida 
Determinação. 

D.7 - Que a SMFP efetue o repasse dos 
recursos vinculados à Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino para a SME, 
conforme disposto no art. 69, § 5º, da Lei 
n.º 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. 

 

 

 

NA 

Desde 
2018 

D4 

A SMFP informou que a Secretaria 
Municipal de Educação é responsável pela 
Execução Orçamentária das dotações 
orçamentárias autorizadas pela Lei de 
Orçamento Anual (LOA); 

A Superintendência Executiva do Tesouro 
Municipal (FP/SUBEX/SUPTM) realiza tão 
somente a fase do repasse dos recursos 
destinados à MDE. Antes do repasse é 
necessária a realização do cálculo do valor 
a ser repassado cujo montante não é 
apurado na FP/SUBEX/SUPTM, mas sim 
na Contadoria da CGM, a qual dispõe de 
dados escriturais necessários à realização 
do cálculo em comento (P039, pág. 05).  

Por sua vez, conforme relatado pela CAD 
no subitem 4.2.1.5, a Subcontroladoria de 
Contabilidade, por intermédio do Ofício 
CGM Nº 2022/00448, declarou que se 
trata de matéria afeta à gestão financeira 
de recursos de impostos e transferências 
de impostos, cujas competências, seja a de 
gestão financeira e de gestão tributária, 
não se enquadram nas competências da 
Controladoria Geral. Por fim, destacou que 
quanto aos registros contábeis dessas 
receitas, os mesmos são realizados com 
base nas informações geradas pela SMFP, 
através do Sistema de Arrecadação 
Municipal (FARR), no caso das receitas de 
impostos, e do Sistema Financeiro do 
Tesouro, no caso das transferências de 
impostos.  

Não obstante as respostas apresentadas 
pela SMFP, a implementação do 
mencionado dispositivo legal envolve tão 
somente a transferência de valores 
arrecadados pelo Município entre contas 
bancárias de sua titularidade geridas por 
essa Secretaria, cabendo à CGM o registro 
contábil de tal movimentação. 
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D.8 - Que a SMFP recomponha o 
montante de R$ 13,97 milhões às contas 
vinculadas dos fundos que sofreram 
sequestro em função da ordem judicial 
emitida pelo TRT no Processo n.º 
0102392-05.2019.5.01.0000. 

 

 

 

 
 

AF 
 

2019 

D19 

De acordo com a manifestação da SMFP, 
não cabe à Secretaria a recomposição do 
montante em questão. 

A responsabilidade pela regularização 
exigida cabe à Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) que deverá fazê-la por meio 
da liquidação da despesa e posterior envio 
à Superintendência Executiva do Tesouro 
Municipal (FP/SUBEX/SUPTM) com 
indicação da transferência entre contas 
(P039, pág. 06). 

Em consulta ao Balancete de Verificação 
da Administração Direta em dezembro de 
2021, constatou-se que os valores em 
comento ainda não foram recompostos 
aos fundos vinculados de origem, 
concluindo-se, portanto, que a referida 
determinação não foi integralmente 
cumprida (subitem 4.3.5.2). 

A SMS comunicou que, assim que o 
montante seja recomposto às contas 
vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, a 
mesma procederá ao planejamento e à 
execução orçamentária, conforme a 
natureza do orçamento (P013, pág.65). 

D.9 - Que a CGM faça constar nas 
próximas prestações de contas a 
composição detalhada dos valores 
registrados a título de Créditos 
Tributários a Receber (Ativo Circulante) 
ao final de cada exercício, contemplando, 
por tributo, a competência dos créditos, o 
montante dos créditos parcelados, bem 
como informando se há relação dos 
mesmos com programas de parcelamento 
promovidos pelo Município. 

NA 

Desde 
2018 

R9 

De acordo com a manifestação da CGM, foi 
solicitado à SMFP o detalhamento das 
informações para inclusão em Notas 
Explicativas na Prestação de Contas de 
2021 (P035, pág.02). 

Entretanto, na presente Prestação de 
Contas de Governo, em seu subitem 4.3.2 
das Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis (págs. 397 e 398) verificou-se 
que a CGM informou os tributos que 
compõem os créditos tributários, porém 
sem o detalhamento requerido na 
determinação. 

D.10 - Que a CGM, quando da elaboração 
do anexo 4 do Relatório de Gestão Fiscal, 
considere os valores referentes aos bens 
recebidos no período em função da 
celebração de contratos de aquisição 
financiada, nos termos do inciso III do art. 
29 da LRF.  

AF  

De acordo com a manifestação da CGM, na 
ocorrência, esta será considerada no 
anexo 4 do RGF (P035, pág. 02). 

Auditoria recente da CAD constatou não 
ter ocorrido recebimento de bens 
adquiridos em função da celebração de 
contratos de aquisição financiada. 

 

D.11 - Que a CGM faça constar nas 
próximas prestações de contas relatório 
detalhado das despesas realizadas sem 
prévio empenho especificando a 
classificação econômica, com a respectiva 
identificação em primária ou não 
primária, para futura regularização 

AP 
2019 

D5 

De acordo com a manifestação da CGM, na 
Prestação de Contas de 2020, já foi 
incluído demonstrativo com dados da 
Administração Direta. Os dados da 
Administração Indireta seriam incluídos na 
Prestação de Contas de 2021 (P035,  
págs. 2 e 3).  
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orçamentária, de forma a possibilitar a 
verificação do seu impacto nos resultados 
orçamentário e fiscal. 
 

 

Entretanto, na presente Prestação de 
Contas de Governo, em seu item 8 – 
Despesas sem Execução Orçamentária 
(pág. 1022) verificou-se que a CGM 
informou somente os valores referentes à 
Administração Direta. 

D.12 – Que a SMS proceda à execução 
orçamentária do valor de R$ 160,36 
milhões referente aos sequestros 
efetuados nas contas do Município em 
função da ordem judicial emitida pelo TRT 
no Processo n.º 0102392-
05.2019.5.01.0000. 

 

 

NA 
2019 

D20 

A SMS comunicou que, em que pese a 
relevância e urgência da matéria, a 
regularização orçamentária em questão, 
s.m.j. está condicionada à existência de 
dotação disponível, de modo a viabilizar a 
respectiva liquidação da despesa e 
posterior envio à Superintendência 
Executiva do Tesouro Municipal – 
FP/SUBEX/SUPTM, com indicação da 
transferência entre contas (P013, pág. 65). 

Entretanto, a Subsecretaria de Atenção 
Hospitalar, Urgência e Emergência 
informou que, no que concerne aos valores 
sequestrados dos Contratos de Gestão no 
âmbito da SUBHUE, já haviam sido 
regularizados o montante de 
R$124.914.358,21, restando pendente o 
valor de R$ 76.104.065,59 (P013, págs. 97 
e 98). 

Cabe destacar que o Balancete da 
Administração Direta referente a 
dezembro/2021 apresenta ainda o 
montante de R$ 147,43 milhões a título de 
valores sequestrados judicialmente 
pendentes de regularização orçamentária 
(subitem 4.3.5.2). 

D.13 - Que o painel das Organizações 
Sociais, a fim de cumprir sua função de 
instrumento de transparência da 
execução dos contratos firmados com tais 
entidades, contenha todos os dados e 
informações necessários à efetividade do 
controle social, em especial, aqueles 
relacionados aos contratos de 
prestadores de serviços terceirizados 
(nome do prestador e valor contratado), 
relação de Recursos Humanos, inventário 
dos bens públicos adquiridos pelas OSs, 
repasses realizados pelo Município e 
detalhamento das notas fiscais. 

NA 

Desde 

2018 

D14 

De acordo com a SMFP, o Núcleo de 
Monitoramento da Prestação de Contas 
(FP/CODESP/NMPC) ficou responsável 
apenas pelo monitoramento, pela 
Prestação de Contas e pelos 
procedimentos de replicação (a partir de 
janeiro de 2019) das folhas de pagamentos 
das Organizações Sociais com Contratos 
de Gestão celebrados com a Secretaria 
Municipal de Saúde no Sistema 
Informatizado de Recursos Humanos – 
ERGON; 

Com a extinção da Macro Função de Saúde 
(MAPS), por intermédio do Decreto  
Rio nº 47.552/2020, e com a publicação da 
Deliberação Codesp nº 156/2020, a 
análise das despesas de custeio passou a 
ser responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Saúde; 

O monitoramento e controle de execução 
dos Contratos de Gestão das 
Organizações Sociais e dos Convênios da 
RioSaúde, no âmbito da Secretaria 
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Municipal de Saúde (SMS), foram alterados 
devido à nova Estrutura Organizacional da 
Subsecretaria Executiva da Secretaria 
Municipal de Fazenda. A Gerência de 
Monitoramento de Análise do Painel de 
Gestão (F/SUBEX/NAPS/CMAC/GMAP) 
da Coordenação de Monitoramento, 
Avaliação e Controle Financeiro 
(F/SUBEX/NAPS/CMAC) passou para a 
estrutura da SMS. 

De acordo com o Decreto Rio  
nº 49.049/2021, as informações relativas 
ao fornecimento dos dados acima 
mencionados não se encontram no escopo 
da Comissão de Programação e Controle 
de Despesa de Pessoal – FP/CODESP; 

As informações relacionadas ao 
fornecimento dos dados que não existam 
no Painel OSINFO ou apenas sejam 
alimentadas em parte, cabem à 
Coordenação de Análise Financeira 
(S/SUBG/CTGOS/CAF) da Subsecretaria 
de Gestão (S/SUBG) bem como as CTAs e 
CEAs da SMS (P039, págs. 07 e 08). 

A 1ª IGE esclareceu que nos pareceres 
prévios às Contas de Governo de 2017, 
2018 e 2019, esta Corte de Contas já havia 
determinado que o Painel de Gestão de 
OSs deveria ser utilizado não apenas para 
a área de saúde, mas para todos os 
Contratos de Gestão com OSs. 
Em 2021, foi realizado pela 1ª IGE 
levantamento (Processo TCMRJ  
nº 40/101.164/2021) quanto aos 
controles internos de Contratos de Gestão 
da SMEL, durante o qual constatou-se, em 
consulta ao Painel de Gestão, que consta a 
íntegra dos Contratos de Gestão da 
Secretaria pesquisados por amostragem 
(em imagens), sem, no entanto, o Termo de 
Referência ou Plano de Trabalho, que 
detalham os quantitativos e serviços 
contratados. 
Também não foram verificadas as 
seguintes informações, constantes da 
Determinação às Contas de Governo de 
2020: contratos da OS com terceiros, 
notas fiscais e prestações de contas. 
Outrossim, não se localizaram 
informações acerca do atingimento das 
metas dos Contratos de Gestão, 
fundamentais para permitir o controle 
social de tais contratos. 
Em consulta à legislação municipal, 
durante a mesma fiscalização, foi 
verificada a seguinte publicação: 
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Portaria F/SUBEX nº 01/2020, que 
estabeleceu Plano de Trabalho para 
Implantação das Competências relativas 
ao Núcleo de Monitoramento de 
Prestação de Contas – F/SUBEX/NMPC, 
pelo qual foram estabelecidos os seguintes 
objetivos: 
Objetivos principais: 
1. Que todas as Organizações Sociais 
contratadas pela Cidade do Rio de Janeiro, 
nos termos da Lei Municipal  
nº 5.026/2009, independentemente da 
área de atuação, utilizem o Painel de 
Gestão das Parcerias com Organizações 
Sociais - OS Info, como ferramenta 
institucional de Prestação de Contas. 
1.1. Meta: 70% das Organizações Sociais 
utilizando o Painel OS Info, como 
ferramenta institucional de Prestação de 
Contas, até a competência abril de 2020 e 
100% a partir da competência maio de 
2020. 
2. Que todos os profissionais contratados 
por Organizações Sociais sejam 
registrados no Sistema Informatizado de 
Recursos Humanos – ERGON, com vistas a 
aprimorar os mecanismos de 
acompanhamento e controle. 
2.1. Meta: 70% dos profissionais 
contratados por Organizações Sociais 
registrados no Sistema Informatizado de 
Recursos Humanos – ERGON, até a Folha 
de Controle de Pessoal (FCP) da 
competência abril de 2020 e 100% a partir 
da competência maio de 2020. 
No preâmbulo da Portaria, a 
Determinação do TCMRJ é citada: 
CONSIDERANDO o Parecer Prévio do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro atinente às Contas de Governo da 
Prefeitura do Município do Rio de Janeiro 
do exercício 2017, em especial a 
Determinação nº 3.16 e a Recomendação 
n.º 4.15. Não obstante, ainda não ocorre a 
publicação de todas as informações que 
permitirão o controle externo e social dos 
Contratos de Gestão da SMEL. 
Outro ponto observado durante o 
levantamento envolve as minutas-padrão 
de Contratos de Gestão, constantes da 
Resolução CVL nº 189/2019. 
No texto da minuta, a obrigatoriedade de 
alimentação do Painel de Gestão se refere 
apenas aos Contratos de Gestão na área de 
saúde, como se observa pela transcrição a 
seguir: 
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CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 
[....] 
XXXIV - Alimentar o Painel de Gestão de 
Parcerias com Organizações 
Sociais, www.osinfo.rio.rj.gov.br, 
conforme Decreto Municipal 
n.º 37.079/2013 (cláusula obrigatória para 
Contratos de Gestão dirigidos à saúde e 
facultativa nos demais). 
[....] 
CLÁUSULA DÉCIMA - PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 
[....] 
Parágrafo Décimo Primeiro – A prestação 
de contas a que se refere a presente 
cláusula será realizada por meio da 
alimentação ao Painel de Gestão de 
Parcerias com Organizações Sociais, 
www.osinfo.rio.rj.gov.br. (cláusula 
obrigatória na área de saúde e facultativa 
nas demais áreas). 
Concluiu-se, dessa forma, que a 
alimentação do Painel de Gestão para 
Contratos de Gestão da área de Esportes 
não engloba as informações necessárias 
que permitam o controle externo e social. 
Em adição, não obstante a publicação de 
Portaria definindo data para que todos os 
Contratos de Gestão, independentemente 
da área, constem do Painel, tal obrigação 
não foi incluída na minuta-padrão de 
Contratos de Gestão. 
A 4ª IGE destacou que, apesar de o novo 
acesso público ao Painel OSINFO permitir 
o acesso às informações referentes a 
contratos de prestadores de serviços 
terceirizados, ao inventário dos bens 
públicos adquiridos pelas OSs e às 
despesas e ao detalhamento das notas 
fiscais, não há informações referentes aos 
recursos humanos, tais como número de 
funcionários, vínculo de trabalho, folha de 
pagamento e provisionamento.  

D.14 – Que o Executivo Municipal 
disponibilize no sitio eletrônico (Portal da 
Transparência Rio), as listas contendo a 
ordem cronológica de exigibilidade de 
todos os créditos classificados em 
obrigações a pagar, para cada fonte 
diferenciada de recurso (subitem 15.16). 

NA  

De acordo com a manifestação da SMFP, o 
cumprimento da ordem cronológica de 
pagamentos, realizados pela 
Superintendência Executiva do Tesouro 
Municipal, obedece ao previsto no artigo 
5º da Lei nº 8.666/1993; e no Decreto Rio  
nº 46.379/2019, alterado pelo Decreto Rio 
nº 49.629/2021 (define que os 
pagamentos serão efetuados com base nas 
datas de entrada das liquidações no 
sistema do Tesouro conforme calendário a 
ser divulgado pela SMFP). 
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As datas de pagamentos dos créditos 
classificados como obrigações a pagar 
foram normatizadas no artigo 2º da 
Resolução SMFP nº 2.356/2021. Quanto à 
relação dos pagamentos, a mesma é 
publicada no Diário Oficial do Município e 
disponibilizada no endereço eletrônico 
http://www.rio.rj.gov.br/web/smf, nos 
termos do artigo 3º da citada Resolução 
(P039, pág. 9). 

A CGM informou que, no exercício de 
2022, será disponibilizado no Portal 
Contas Rio, em Dados Abertos, arquivo 
com todos os dados dos documentos 
fiscais cadastrados no Módulo Obrigações 
a Pagar no FINCON e de suas respectivas 
liquidações de despesa (P035, pág. 03). 

Conforme verificação durante os 
trabalhos de Inspeção Extraordinária 
realizada, em 2001, pela CAD, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 
e 6ª IGEs (Processo TCMRJ  
nº 40/100.922/2021), não foi localizada no 
Portal da Prefeitura lista de ordem 
cronológica de exigibilidades de créditos. 
Esse e outros aspectos acerca da Ordem 
Cronológica de Pagamentos no Município 
do Rio de Janeiro estão sendo tratados no 
mencionado processo, cujo relatório se 
encontra em fase de elaboração. 
Destaca-se o advento da Lei Municipal  
nº 7.241/ 2022, publicada no Diário Oficial 
da Câmara Municipal, de 24 de fevereiro 
de 2022, com o seguinte texto: 
“Art. 1º Fica instituída a divulgação na rede 
mundial de computadores da ordem 
cronológica dos pagamentos da 
Administração Pública Direta, Indireta, 
Fundacional e Autárquica do Poder 
Executivo Municipal. 
§ 1º Os pagamentos referidos no caput são 
os decorrentes de contratos celebrados de 
fornecimento de bens, locações, realização 
de obras e prestação de serviços em 
consonância com o art. 5º da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993;  
§ 2º A divulgação será organizada por 
unidade orçamentária e fonte pagadora. 
Art. 2º A justificativa para a quebra da 
ordem cronológica deverá ser publicada 
previamente ao pagamento. 
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a 
presente Lei no que couber. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. ” 

Em que pese a presente determinação ser 
direcionada ao Executivo Municipal, a 
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Empresa Municipal de Informática S.A. – 
IPLANRIO informou que, enquanto 
Administradora do Portal Transparência 
Rio, está envidando esforços necessários 
junto ao Portal para cumprir com o 
determinado no Parecer Prévio das 
Contas de Governo de 2020. 

A IPLANRIO acrescentou que as referidas 
atribuições foram reforçadas e 
consubstanciadas na Resolução CGM  
nº 1.760/2021 que estabelece os 
responsáveis pelo cumprimento das 
determinações dentro da estrutura do 
Executivo Municipal, especificando em seu 
Anexo I a SEGOVI, CGM, SMPF e 
IPLANRIO como responsáveis pelo 
atendimento do item D.14 do Parecer 
Prévio do TCMRJ. Tal cumprimento, 
entretanto, depende do levantamento e 
disponibilização de arquivo com todos os 
dados dos documentos fiscais cadastrados 
no Módulo de Obrigações a Pagar no 
Sistema de Contabilidade e Execução 
Orçamentária (FINCON) bem como de 
suas respectivas liquidações de despesa, 
relativas a vários anos. Comunicou 
também que, tão logo os referidos dados 
sejam disponibilizados pelos competentes 
órgãos, a IPLANRIO realizará as 
providências necessárias para atender à 
determinação criando ou adaptando os 
sistemas que se fizerem necessários para 
que a disponibilização desses dados de 
forma aberta não gere maiores prejuízos 
ao Município (P068, págs. 01 e 02). 

D.15 - Que a PGM, na qualidade de órgão 
responsável pela cobrança dos créditos 
inscritos em Dívida Ativa, adote medidas 
visando ao maior controle dos prazos 
prescricionais de tais créditos e à maior 
agilidade nas providências necessárias 
junto ao Poder Judiciário, a fim de que 
sejam minimizados os riscos de 
cancelamentos decretados no curso das 
execuções fiscais.  AP 

 

Desde 

2018 

R 5 

De acordo com a PGM, foi publicada a 
Resolução PGM 1066/2021 instituindo 
Grupo de Trabalho para estudo das 
questões suscitadas na D.15 (P003, pág. 
01). 

Informou, ainda, que adotou nos últimos 
anos, diversas medidas para evitar a 
ocorrência de prescrição anterior ao 
ajuizamento ou ao longo da execução. 

Ademais, explicou que há dois grandes 
motivos que explicam os casos de 
prescrição: a falta de citação válida e a 
prescrição intercorrente. 

No que tange à falta de citação válida, a 
antiga redação do artigo 174, I do Código 
Tributário Nacional (CTN), previa que a 
prescrição somente era interrompida com 
a citação válida do devedor, ou seja, além 
de ingressar com a execução fiscal era 
necessário que o devedor fosse citado no 
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prazo máximo de 5 anos contados a partir 
do momento que o crédito se tornou 
exigível, o que implicava, muitas vezes, em 
um prazo extremamente curto para 
localizar o devedor e citá-lo.  

Nesse contexto, a PGM ressaltou que até 
meados de 2014 havia mais de 1 milhão de 
executivos fiscais em trâmite na 12º Vara 
de Fazenda Pública, sendo certo que em 
muitos desses processos anteriores a 
2005 o devedor acabou sendo citado após 
o prazo prescricional. Hoje, há cerca de 
125 mil execuções fiscais anteriores a 
2005 em curso (21% do total das 
execuções).  

Esclareceu, ainda, que a eventual falta de 
citação válida em tais processos é um 
problema insanável. A partir da Lei 
Complementar 118/2005, o artigo 174, I 
do CTN foi alterado para prever que a 
prescrição fosse interrompida a partir do 
despacho do juiz que determina a citação, 
fazendo que não tenhamos mais casos de 
prescrição por falta de citação válida. 
Concorrentemente, a principal causa de 
prescrição é a prescrição intercorrente.  

Neste particular, ressaltou que a execução 
fiscal é um processo que tem prazo para 
duração, seja para encontrar o devedor 
seja para localizar bens penhoráveis. 
Nesse sentido, a Lei de Execução fiscal (Lei 
6.830/1980) em seu artigo 40 determina 
que, não encontrado o devedor ou bens 
penhoráveis, o executivo fiscal deve ficar 
suspenso por 1 ano, iniciando-se, após, o 
prazo de 5 anos para o reconhecimento da 
prescrição intercorrente. Em outras 
palavras, a prescrição intercorrente é uma 
consequência natural da execução 
frustrada, o que acabou por ser reafirmado 
pelo STJ no RESP 1.340.553/RS.  

Dessa forma, o incremento do aumento de 
prescrição nos últimos 4 anos é explicado 
por uma atuação mais ativa nesse período, 
tanto da 12º Vara de Fazenda Pública 
quanto da Procuradoria do Município, 
para limpar dos seus acervos as execuções 
fiscais mais antigas, nas quais não foi 
possível realizar a cobrança observando os 
parâmetros estabelecidos da Lei 6.830/80. 

Não obstante o aludido acima, a PGM 
informou que tem adotado uma série de 
medidas com o objetivo de diminuir os 
casos de prescrição intercorrente, 
destacando o (a): 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00007, Pág. 453ArquivoID 1439706 - Verificador 5b4539c0-f904-4f80-b227-05d8d734cfcc

Assinado digitalmente por: ROBERTO MAURO CHAPIRO em 04/07/2022



Relatório Contas de Governo de 2021 
Secretaria Geral de Controle Externo    

   

   

     Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro                                                       454 

 

- estabelecimento de Regras de cobrança 
amigável e judicial, com o objetivo de 
acelerar o processo de cobrança; 

- melhoria do módulo de ajuizamento 
eletrônico de Execuções Fiscais; 

- criação de Programas de pagamento e 
parcelamento incentivado, bem como de 
conciliação; 

- criação de Posto avançado da 
Procuradoria de Dívida Ativa ao lado do 
Cartório e Gabinete da 12ª Vara de 
Fazenda Pública; 

- mutirão de devolução de mais de 300 mil 
processos entre 2013 e 2018 da 
Procuradoria da Dívida Ativa para a 12ª 
Vara de Fazenda Pública; 

- estabelecimento de rotinas junto à 12ª 
Vara de Fazenda Pública agilizando o 
processamento de execução fiscal; e 

- realização de convênios com o Registro 
Civil de Pessoa Jurídica, SERPRO e 
JUCERJA, para aperfeiçoar a localização e 
nomenclatura de devedores. 

Para 2022 estão previstas as seguintes 
medidas: 

- reorganização da Procuradoria da Dívida 
Ativa, com incremento no quadro de 
procuradores; 

- estabelecimento de controle 
automatizado das execuções fiscais 
suspensas pelo art. 40 de forma a permitir 
a tomada de ações específicas para 
identificação de devedores e bens; 

- restabelecimento de mecanismos de 
apoio à cobrança, incorporando novas 
soluções e tecnologias; e 

- elaboração de estudo para controle e 
peticionamento em bloco via sistema de 
inteligência artificial (P025, págs. 02 a 04). 

Em auditoria realizada em março do 
corrente ano, a CAD constatou que, no 
exercício de 2021, o montante de 
cancelamentos de créditos em 
decorrência de prescrição totalizou  
R$ 184,80 milhões. Já o saldo atualizado 
das certidões não ajuizadas, com data de 
prazo prescricional até 31/12/2021, 
representa um montante de R$ 10 bilhões, 
dos quais R$ 1,90   bilhão com exigibilidade 
suspensa. 

Houve uma redução dos cancelamentos 
por prescrição (31,41%) e dos créditos não 
ajuizados com data de prazo prescricional 
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(14,16%) ao fim do exercício, portanto 
teve um atendimento parcial da referida 
determinação. 

D.16 - Considerando os sucessivos 
deficits financeiros constatados no 
FUNPREVI, que o PREVI-RIO atue junto 
ao Poder Executivo, a fim de que o Fundo 
seja indenizado em caso de 
impossibilidade ou dificuldade de 
alienação de algum dos imóveis que lhe 
tenha sido transferido, por problemas 
ocasionados por falta de regularização de 
registros imobiliários ou pendências de 
ações de desapropriação, em 
atendimento aos preceitos do art. 33, § 
10, da Lei 3.344/2001. 

AA  

De acordo com a manifestação do PREVI-
RIO, foi enviado à Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento – SMFP o 
administrativo nº 04/260.960/2021 com a 
solicitação de devolução de imóveis que 
considerou como de baixo potencial 
econômico, visando à devida indenização 
dos valores respectivos, no montante 
apurado, à época, de              
R$138.354.000,00 (P018, pág. 02) . 

Em auditoria realizada em março pela 
CAD, confirmou-se a solicitação ao 
Município do Rio de Janeiro das 
substituições ou indenizações. 

Diante do ocorrido, conclui-se que a 
determinação D16 foi atendida, restando 
apenas a finalização da análise pela SMFP, 
que abriu o Processo nº 04/551.257/2021. 

RECOMENDAÇÕES 2020 ANÁLISE RR OBSERVAÇÕES 

R.1 – Que a Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento e a Procuradoria 
Geral do Município continuem envidando 
esforços no sentido de efetuar a cobrança 
dos repasses constitucionais devidos 
relativos ao ICMS, uma vez que o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro não 
vem cumprindo o determinado no  
art. 158, IV, da Constituição Federal, 
mesmo sendo considerado 
inconstitucional pelos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal o critério de 
rateio estabelecido pela Lei Estadual n.º 
2.664/1996, configurando lesão ao erário 
municipal. AP 

2019 

D17 

Segundo a SMFP, com vistas à realização 
dessa cobrança, foi proposto pela PGM, a 
partir de entendimentos com a SMFP, o 
Mandado de Segurança nº 0035980-
08.2020.8.19.0000. Informou também 
que a PGM optou por realizar essa mesma 
cobrança em sede de execução nos autos 
do Processo Judicial nº 0109286-
13.1997.8.19.0001, julgado favorável ao 
Município na fase de conhecimento (P039, 
pág. 10).  

A PGM comunicou que o Município obteve 
decisão (já transitada em julgado) do STF, 
no âmbito do Recurso Extraordinário 
401.953, determinando a regularização do 
Município nos aludidos repasses e o 
pagamento dos valores atrasados. Está 
tentando obtenção de provimento 
jurisdicional que obrigue o ERJ a quitar os 
valores atrasados e a regularizar os 
futuros nos autos da ação 0109286-
13.1997.8.19.0000. 

Encontram-se em curso tratativas entre a 
PGM, a SMFP e a Secretaria de Estado de 
Fazenda do Rio de Janeiro para a 
elaboração de projeto de lei de solução da 
inconstitucionalidade da lista do Índice de 
Participação dos Municípios (P025, págs. 
04 e 05).  
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R.2 - Que a Procuradoria Geral do 
Município, em conjunto com a 
Subsecretaria de Patrimônio, da 
Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento, proceda aos ajustes no 
Sistema da Dívida Ativa, especialmente 
na base cadastral do IPTU, a fim de que 
todas as Certidões de Dívida Ativa, que 
tenham como sujeito passivo Órgãos e 
Entidades integrantes da Administração 
Direta ou Indireta, possam ser 
identificadas, e seu montante informado à 
Controladoria Geral do Município, a fim 
de que não constem do Balanço 
Consolidado. 

AP 

Desde 
2009 

R4 

A SMFP informou que: 

- a demanda de ajuste no Sistema de Dívida 
Ativa (sistema DAM) é de 
responsabilidade exclusiva da 
Procuradoria Geral do Município (PGM); 

- cabe à Coordenadoria do IPTU manter o 
cadastro do IPTU atualizado e enviar, de 
forma rotineira, as notas de débito ao 
Sistema DAM; 

- com relação à atualização da base 
cadastral do IPTU, A Coordenadoria abriu 
demanda SIAM-592, junto à IPLANRIO, 
para que fosse criada uma rotina 
automática para atender a determinação 
do Decreto nº 46.520/2019 que modificou 
a forma de reconhecimento de imunidade 
do patrimônio imobiliário dos Entes 
Públicos determinando que a imunidade 
seja presumida, salvo comprovação em 
contrário. Determinou, ainda, a extinção 
do reconhecimento prévio da imunidade 
por parte da Coordenadoria de Estudos 
Tributários (P039, pág. 11).   

A PGM informou que, em 16/08/2021, foi 
expedido o ofício PG/GAB 176/2021 à 
SMFP solicitando a indicação de servidor 
para iniciar trabalho conjunto com a PGM 
(P003, pág.01). 

Comunicou que vem promovendo acertos 
nas bases de dados do Sistema DAM 
visando à identificação dos créditos 
referentes a entes públicos. Trabalho que 
também depende da correção e 
higienização do cadastro de informações 
da SMFP, já que tal órgão é responsável 
pelo lançamento, definição de sujeição 
passiva e pelo cadastro municipal. Os 
créditos relativos à Administração Direta, 
leia-se Município do Rio de Janeiro, estão 
sendo levantados e serão cancelados no 
Sistema DAM, já que há confusão entre 
credor e devedor, levando à extinção do 
crédito. 

Com relação às entidades da 
Administração Indireta, em 2018 foi 
encaminhado pelo Poder Executivo o 
Projeto de Lei 1.027/2018 prevendo 
remissão, anistia e isenção quanto aos 
créditos tributários dessas entidades, 
sendo que tal projeto ainda se encontra em 
tramitação na Câmara dos Vereadores 
(P025, pág.05).  

No curso da auditoria realizada pela CAD 
em março último, constatou-se que, por 
mais que tenha existido algum avanço na 
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alteração do cadastro do IPTU em relação 
ao exercício anterior, ainda persistem os 
problemas na base cadastral que impedem 
a correta apuração das dívidas do IPTU 
relacionadas aos imóveis de propriedade 
do próprio Município. 

Sendo assim, sugere-se a reiteração da 
Recomendação R.2.    

R.3 - Que a Secretaria Municipal de 
Cultura, ao elaborar os editais referentes 
ao cumprimento da Lei n.º 5.553/2013, 
considere, para o exercício de referência 
indicado nas próximas Leis 
Orçamentárias Anuais, a arrecadação do 
ISS nos termos da classificação 
orçamentária introduzida pela Portaria 
STN/SOF n.º 5/2015. 

NA  

Não foi identificada resposta da Secretaria 
Municipal de Cultura.  

Cabe mencionar que, conforme consta no 
subitem 4.1.5.2, a recomendação não foi 
atendida. 

R.4 - Que o Poder Executivo adote 
medidas junto aos Órgãos da 
Administração Direta, a fim de que sejam 
identificadas as dívidas prescritas por 
depósitos de cauções não levantadas 
pelos contratados, para que esses valores 
sejam revertidos em receitas para o 
Município, observando o art. 466 do 
RGCAF. 

AF  

A SMFP comunicou que envidará esforços 
para identificar junto aos órgãos da 
Administração Direta os valores 
depositados a título de cauções não 
levantados pelos contratados cujo 
controle é feito pelos respectivos gestores 
dos contratos (P039, pág. 12). 

R.5 - Que sejam estabelecidos 
referenciais técnicos mais precisos para 
os elementos mínimos que devem 
compor os projetos básicos, tanto em 
licitações de obras públicas, quanto em 
concessões de serviços públicos 
precedidos de obras públicas, de forma 
que se garanta o pleno cumprimento dos 
elementos mínimos impostos pela Lei 
Geral de Licitações, bem como pela 
Deliberação TCMRJ n.º 235/2017. 

AP 

Desde 

2011 

R8 

A SMFP informou que considerando a sua 
atual estrutura e, em especial, a 
transferência da Comissão Especial de 
Parcerias Estratégicas – CEPE, que passou 
a integrar a estrutura organizacional da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
nos termos do Decreto Rio nº 
49.321/2021, foi informado que este 
órgão não realiza licitações de obras 
públicas ou de concessões de serviços 
públicos precedidos de obras públicas 
(P039, pág. 13). 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – 
SMI informou que a atual gestão busca, por 
princípio, que todos os projetos que fazem 
parte dos Termos de Referência 
elaborados guiem-se pela determinação 
de escopo mínimo de projeto básico, 
conforme determinado na Deliberação 
TCMRJ nº 235/2017. Salienta que quando 
não foi possível a produção dos projetos 
básicos para licitação por meio do corpo 
técnico permanente da Subsecretaria de 
Infraestrutura da SMI, procedeu à 
contratação dos mesmos por intermédio 
de processo licitatório próprio para só 
então proceder à licitação da obra. 
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A SMI informou que a RIO-URBE vem 
buscando aprimorar a elaboração dos 
projetos básicos, orientando as equipes 
das diretorias técnicas quanto aos 
parâmetros da OT-IBR 001/2006. Neste 
sentindo, um ponto fundamental é 
disponibilizar às equipes técnicas 
ferramentas próprias para confecção e 
gestão dos diversos projetos, tais como 
Autocad, Project Builder, entre outros. Os 
procedimentos para obtenção das licenças 
estão em andamento. 

A SMI informou que a GEO-RIO já 
estabeleceu normas e referências técnicas 
nos Projetos Básicos, tendo em vista que 
os mesmos são aprovados pelo TCMRJ 
(P037, pág. 02). 

Quanto à R.5, a 7ª IGE entende que, apesar 
das melhorias verificadas ao longo dos 
últimos anos nos projetos básicos 
balizadores das licitações públicas, em 
grande parte a partir da atuação do 
TCMRJ, tal recomendação deve figurar 
também no Parecer Prévio a ser exarado 
quanto às Contas relativas ao exercício de 
2021, tendo em vista a necessidade de 
melhoria contínua deste aspecto. 

R.6 – Que sejam elaboradas medidas 
estruturantes que permeiem atribuições 
e competências de diversos órgãos e 
entidades da Prefeitura a fim de que os 
processos licitatórios sejam dotados de 
maior eficiência, bem como para que se 
evitem contratações emergenciais 
sucessivas. 

NA 2019 

A SMFP declarou estar em constante 
aprimoramento dos seus procedimentos e 
equipe técnica para melhor desempenhar 
as atividades pertinentes aos processos 
licitatórios, em especial quanto ao seu 
planejamento e execução, para 
cumprimento das exigências legais (P039, 
pág. 14). 

A SMS informou que, com o objetivo de dar 
cumprimento à R.6, e considerando a 
necessidade de publicizar a Matriz de 
Responsabilidade referente aos Contratos 
de Gestão, demais instrumentos de 
parceria com o Terceiro Setor e 
Administração Indireta, as contratações 
de prestações de serviços e aquisições, 
foram editadas as Resoluções SMS  
nº 4.974 e 4.975, de 04/08/2021 (P013, 
pág. 65). 

Também informou que, como medida de 
maior eficiência aos procedimentos 
licitatórios e diante da necessidade de 
padronização dos procedimentos 
relacionados às aquisições de bens no 
âmbito da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, foi editada a Portaria 
FP/SUBGGC n.º 10/2021, pela SMFP que 
confere aos seus órgãos e entidades, a 
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possibilidade de adotarem a utilização dos 
métodos da média e mediana para 
definição do preço estimado (P013,  
pág. 121). 

A 1ª IGE informou que no exercício 2021 
não identificou volume significativo de 
contratações emergenciais em suas 
Unidades Jurisdicionadas. 

A 2ª IGE comunicou que, em sua área da 
atuação, não verificou a ocorrência de 
sucessivas contratações emergenciais no 
ano de 2021. 

A 3ª IGE verificou que, no exercício de 
2021, continuaram a ocorrer contratações 
emergenciais no âmbito da SME, como, por 
exemplo, na prestação de serviços de 
limpeza nas Unidades Escolares. 

Em resposta aos requerimentos de 
informações emitidos pela equipe de 
auditoria da 4ª IGE, a SMS informou que: 
“com o objetivo de estruturar o 
planejamento pela administração, de 
modo a substituir as contratações 
emergenciais, foi instituída a 
Coordenadoria Técnica de Avaliação de 
Tecnologia em Saúde e de Insumos 
Estratégicos (S/IVISA-RIO/CTATS), 
responsável por prestar cooperação 
técnica para o aperfeiçoamento da 
capacidade gerencial e operacional das 
unidades da SMS. Este setor tem por 
objetivo programar a aquisição de insumos 
estratégicos para a saúde e revisar os 
termos de referência e projetos básicos 
das áreas técnicas, visando qualificar e dar 
celeridade ao processo”. Ainda assim, o 
cumprimento da R.6 foi parcial.  

A 5ª IGE informou que, durante os 
procedimentos de auditoria realizados em 
2021, não foram observadas medidas 
estruturantes implementadas pelas 
jurisdicionadas de forma a melhorar a 
eficiência dos processos licitatórios, bem 
como evitar contratações emergenciais 
sucessivas. 

R.7 - Que o GBP adote, o quanto antes, os 
procedimentos necessários à efetivação 
da liquidação da RIOCOP, considerando 
que a empresa se encontra em liquidação 
desde 1996 e não gera receita própria, 
bem como que, por se tratar de Estatal 
Dependente, eventuais obrigações 
residuais decorrentes das suas atividades 
serão, necessariamente, suportadas pelo 
Tesouro Municipal. 

NA 2019 

Não foi identificada resposta. 
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R.8 - Que o Poder Executivo conclua, de 
forma urgente, a apuração em relação às 
despesas empenhadas e liquidadas 
constantes da dotação específica do 
FUNDEB, fonte 142, visto não terem elas 
nenhuma relação com as demais fontes 
de receitas, e realize os pagamentos 
devidos, evitando, assim, possíveis danos 
ao erário. 

AF  

A SMFP, por meio da Superintendência 
Executiva do Tesouro Municipal, informou 
que cumpre as determinações da Lei 
Complementar nº 235/2021 e obedece a 
ordem cronológica de pagamentos 
conforme previsto no art. 5º da Lei  
nº 8.666/1993, no Decreto Rio  
nº 46.379/2019, alterado pelo Decreto Rio 
nº 49.629/2021 que define que os 
pagamentos serão efetuados com base nas 
datas de entrada das liquidações no 
sistema do Tesouro, que, neste caso, 
devem ser executadas previamente pela 
Secretaria Municipal de Educação que é 
responsável pela Execução Orçamentária 
das dotações do FUNDEB (P039, pág. 15). 

No que tange aos Restos a Pagar do 
exercício de 2020, a SME comunicou que 
seguiu à risca o que determina a Lei 
Complementar nº 235/2021, que cria o 
Novo Regime Fiscal do Município, e o 
Decreto Rio nº 49.831/2021, que 
regulamenta o parcelamento das 
obrigações inscritas em restos a pagar até 
31 de dezembro de 2020 (P007, pág. 02). 
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OPORTUNIDADES DE MELHORIA 2020 ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

O.M 1 – Apresentar, como anexo ao projeto de 
lei do PPA, a descrição da metodologia de 
apuração dos indicadores de desempenho, a 
fonte desses dados e a justificativa de escolha de 
tais indicadores, tendo em vista as 
inconsistências dos resultados dos indicadores 
de desempenho. 

 

O.M 2 – Aperfeiçoar o planejamento 
governamental refletido no PPA, envidando 
esforços para escolha de indicadores de 
desempenho que espelhem de fato os resultados 
esperados da ação estatal e que este contenha 
metas válidas e realísticas, considerando a falta 
de coerência dos indicadores escolhidos para 
refletir os resultados de um programa. 

 

O.M 3 – Aprimorar o cálculo da previsão de 
receitas com base em premissas 
macroeconômicas mais realistas, de modo que a 
dotação final autorizada para execução dos 
programas de governo não sofra alterações 
substanciais durante o exercício, impactando a 
implementação das políticas públicas, devido às 
variações consideráveis no valor orçado e na 
execução orçamentária no período de 2018 a 
2020, gerando distorções entre programas e 
funções. 

 

O.M 4 – Aprimorar o arcabouço institucional 
(governança) e o sistema de acompanhamento e 
controle (gestão) dos programas de governo, 
avaliando de forma conjunta a execução 
orçamentária e financeira e o nível de 
atingimento dos indicadores de desempenho, 
visando à melhoria da qualidade do gasto 
público, corrigindo desvios ou realizando ajustes 
nas políticas públicas municipais de forma 
tempestiva e efetiva. 

 

O.M 5 – Apresentar plano de avaliação anual dos 
programas de governo considerando que as leis 
orçamentárias (PPA, LDO, LOA) deverão 
observar os resultados do monitoramento e da 
avaliação das políticas públicas, conforme 
disposto no parágrafo 16 dos artigos 37 e 165 da 
Constituição Federal (parágrafos incluídos pela 
Emenda Constitucional n.º 109/2021). 

AF  

A SMFP, por meio do ofício Of. SMFP n.º 
03/2022, informou que está atenta e 
envidando esforços para implementar as 
modificações propostas nas referidas 
oportunidades de melhoria (P039, pág. 
01). 

Legenda:  
AA – recomendação/determinação atendida ou argumentos acatados 
AP – recomendação/determinação com parte dos itens atendida  
AF – recomendação/determinação demanda análise futura 
NA – recomendação/determinação não atendida 
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Constatou-se, assim, que: 

 1 determinação foi atendida; 
 2 determinações e 3 recomendações tiveram parte de seus itens atendidos; 
 4 determinações, 2 recomendações e 5 oportunidades de melhoria 

demandam análise futura das providências adotadas; e 
 9 determinações e 3 recomendações não foram atendidas. 

6.1 Percentual de atendimento das deliberações 

De acordo com a Resolução Atricon n.º 001/2021, subitem 38.4.6, o relatório técnico 

deve conter monitoramento das deliberações exaradas em pareceres prévios 

pretéritos, com indicadores que avaliem o grau de cumprimento, constando, ainda, 

uma análise comparativa dos percentuais atendidos nos últimos quatro anos. 

Nos Pareceres Prévios às Contas de Governo referentes aos exercícios de 2018 a 2020, 

o TCMRJ efetuou o monitoramento das determinações e recomendações exaradas no 

Parecer Prévio do Exercício anterior. O quadro a seguir sintetiza os percentuais de 

cumprimento/descumprimento apurados nos mencionados exercícios, bem como 

no exercício de 2021, objeto da presente Prestação de Contas.

CONTAS DE GOVERNO DO PREFEITO

 DETERMINAÇÕES 

PARECER PRÉVIO  DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %

AA – determinação atendida ou argumentos acatados 4 25,00% 7 30,43% 5 16,67% 1 6,25%

AP – determinação com parte dos itens atendida 3 18,75% 2 8,70% 8 26,67% 2 12,50%

AF – determinação demanda análise futura 4 25,00% 6 26,09% 9 30,00% 4 25,00%

NA – determinação não atendida 5 31,25% 8 34,78% 8 26,67% 9 56,25%

 TOTAL 16 100% 23 100% 30 100% 16 100%

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MONITORAMENTO

2018 2019 2020 2021

CONTAS DE GOVERNO DO PREFEITO

 RECOMENDAÇÕES

PARECER PRÉVIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %

AA – recomendação atendida ou argumentos acatados 5 31,25% 1 8,33% 0 0,00% 0 0,00%

AP – recomendação com parte dos itens atendida 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 37,50%

AF – recomendação demanda análise futura 4 25,00% 2 16,67% 2 40,00% 2 25,00%

NA – recomendação não atendida 7 43,75% 9 75,00% 3 60,00% 3 37,50%

 TOTAL 16 100% 12 100% 5 100% 8 100%

2018 2019 2020 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MONITORAMENTO
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6.2 Conclusão – Abstenção de opinião 

O subitem 38.2 da Resolução Atricon n.º 01/2021 prevê a emissão, no relatório 

técnico, de opinião conclusiva acerca dos descumprimentos reiterados das 

determinações constantes dos pareceres prévios anteriores. A adoção do termo 

“descumprimentos reiterados” pressupõe uma reincidência no ato de descumprir 

determinações.  

Importa ressaltar que o Parecer Prévio a ser emitido por esta Corte deve, por óbvio, 

se ater aos balanços gerais, execução orçamentária/financeira/fiscal e 

descumprimentos reiterados das determinações emitidas em exercícios anteriores 

(subitem 38.3) restritos ao exercício objeto da Prestação de Contas analisada, bem 

como às práticas e condutas adotadas pelo agente público pessoalmente responsável 

pelo seu encaminhamento ao órgão de controle externo. 

Desta forma, pode-se inferir que a emissão de opinião quanto a tal aspecto requer, 

necessariamente, que se apure se o Chefe do Poder Executivo incorreu no 

descumprimento das determinações por pelo menos dois exercícios consecutivos. 

Não fosse assim, não teria sentido a existência do termo “descumprimento 

reiterado”, constante da mencionada norma. 

Assim, considerando que a presente Prestação de Contas diz respeito ao primeiro ano 

de mandato do atual Chefe do Poder Executivo, o que torna inviável a apuração 

mencionada no parágrafo anterior, esta Coordenadoria SE ABSTÉM DE EMITIR 

OPINIÃO quanto ao descumprimento reiterado das determinações constantes dos 

pareceres prévios anteriores. 

Adicionalmente, sugere-se a emissão das seguintes determinações e 

recomendações, que constituem reiteração daquelas consideradas como não 

atendidas (NA) ou atendidas parcialmente (AP) no item 6: 
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Destinatário Gabinete do Prefeito - GBP 

Determinação 

DT10 

Que os ordenadores de despesas atentem para que os procedimentos 
licitatórios sejam planejados e executados com a devida antecedência, 
de maneira a evitar a ocorrência de sucessivas contratações 
emergenciais. 

Achado/Referência Sucessivas contratações emergenciais sem motivação plausível          
(Item 5 - D.2). 

Motivação Constituição Federal, art. 37, XXI. 

Determinação 

DT11 

Que seja implementada ferramenta online consistente em Cadastro 
Geral de Obras do Município do Rio de Janeiro, com o objetivo de dar 
cumprimento ao disposto no art. 45, parágrafo único, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e no art. 8º, V, da Lei Federal nº 12.527/2011 - 
Lei de Acesso à Informação. 

Achado/Referência 
Falta de divulgação dos dados gerais para o acompanhamento de 
programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades (Item 5 - D.3). 

Motivação 

LRF, art. 45, parágrafo único. 

Lei Federal nº 12.527/2011, art. 8º, § 1º, inciso V (Lei de Acesso à 
Informação). 

Determinação 

DT12 

Que o painel das Organizações Sociais, a fim de cumprir sua função de 
instrumento de transparência da execução dos contratos firmados 
com tais entidades, contenha todos os dados e informações 
necessários à efetividade do controle social, em especial, aqueles 
relacionados aos contratos de prestadores de serviços terceirizados 
(nome do prestador e valor contratado), relação de Recursos 
Humanos, inventário dos bens públicos adquiridos pelas OSs, repasses 
realizados pelo Município e detalhamento das notas fiscais. 

Achado/Referência 
Divulgação de informações e dados incompletos no Painel das 
Organizações Sociais (Item 5 - D.13). 

Motivação 
Lei Federal n.º 12.527/2011, art. 8º, § 1º, inciso V (Lei de Acesso à 
Informação). 

Determinação 

DT13 

Que o Executivo Municipal disponibilize no sitio eletrônico (Portal da 
Transparência Rio), as listas contendo a ordem cronológica de 
exigibilidade de todos os créditos classificados em obrigações a pagar, 
para cada fonte diferenciada de recurso. 

Achado/Referência 
Não atendimento da determinação D.14, emitida no Parecer Prévio 
referente ao exercício de 2020. 
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Motivação 

Lei n.º 8.666/93, art. 5º. 

Lei n.º 14.113/2021, art. 141. 

(Item 5 - D.14). 

Destinatário Secretaria Municipal de Educação - SME 

Determinação 

DT14 

Que a Secretaria Municipal de Educação apresente um plano de ação 
que tenha como objetivo a retomada do ensino na rede pública 
municipal compensando as perdas decorrentes do fechamento das 
escolas em 2020 e parte do 1º semestre de 2021, tendo em vista a 
reabertura das unidades. 

Achado/Referência 

Não atendimento integral da determinação D6 emitida no Parecer 
Prévio referente ao exercício de 2020, uma vez que a SME não 
apresentou na presente Prestação de Contas o plano de ação com 
vistas à melhoria do rendimento escolar dos alunos da rede pública 
municipal de ensino. (Item 5 - D.6) 

Motivação Parecer Prévio referente ao exercício de 2020 – D6. 

 

 

Destinatário Gabinete do Prefeito - GBP 

Recomendação 

R6 

Que sejam estabelecidos referenciais técnicos mais precisos para os 
elementos mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em 
licitações de obras públicas, quanto em concessões de serviços 
públicos precedidos de obras públicas, de forma que se garanta o pleno 
cumprimento dos elementos mínimos impostos pela Lei Geral de 
Licitações, bem como pela Deliberação TCMRJ n.º 235/2017. 

Achado/Referência Referenciais técnicos imprecisos quanto aos elementos mínimos que 
devem compor os projetos básicos (Item 5 – R.5). 

Motivação 
Lei 8.666/93, art. 6º, inciso IX. 

Deliberação TCMRJ n.º 235/2017. 

Recomendação 

R7 

Que sejam elaboradas medidas estruturantes que permeiem 
atribuições e competências de diversos órgãos e entidades da 
Prefeitura a fim de que os processos licitatórios sejam dotados de 
maior eficiência, bem como para que se evitem contratações 
emergenciais sucessivas. 

Achado/Referência 
Ineficiência na gestão de licitações causadas por condutas típicas de 
má gestão, desídia administrativa ou falta de planejamento (Item 5 – 
R.6). 
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Motivação Parecer Prévio referente ao exercício de 2020 – R6 

Recomendação 

R8 

Que o GBP adote, o quanto antes, os procedimentos necessários à 
efetivação da liquidação da RIOCOP, considerando que a empresa se 
encontra em liquidação desde 1996 e não gera receita própria, bem 
como que, por se tratar de Estatal Dependente, eventuais obrigações 
residuais decorrentes das suas atividades serão, necessariamente, 
suportadas pelo Tesouro Municipal. 

Achado/Referência Ausência de providências com vistas à liquidação da empresa  
(Item 5 – R.7). 

Motivação 
Adequação da estrutura administrativa do Município. 

Parecer Prévio referente ao exercício de 2020 – R7 

 

 

 

Apêndice 1 -  Desempenho (Funções de Governo e  

Programas Relevantes) e IEGM (Questionários e 

Respostas - ciclo 2021) 
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